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Tevredenheid en bezwaren
1813-1831
I [Inleiding. Nederland onder Willem I]
Toen Europa, na de nachtmerrie der napoleontische oorlogen, eindelijk ontwaakte
in het grijze morgenlicht der negentiende eeuw, voelden de volkeren eerst nauwelijks
een andere behoefte dan aan rust. En gaarne bleken de diplomaten bereid hun die te
gunnen, gevormd als ze waren hetzij in de oude school van een misschien verlicht
maar zeker absoluut koningschap, hetzij in de nieuwe van een mogelijk méer verlicht
doch ook nog absoluter keizerrijk. Blind voor het feit, dat een geweldige revolutie,
zelfs als zij ten leste mislukt, de uiting is geweest van onmiskenbare wijzigingen in
het maatschappelijk bestel; niet in staat tot het begrip, dat grote leuzen, ook als zij
handig misbruikt tot leugens zijn vervalst, de belijdenis vormen waarin de wil van
heel een volk zich bewust is geworden, schiepen de politici op het Wener congres
een wereld, die ten nauwste aansloot bij de toestand van een kwarteeuw tevoor.
Konden de honderd dagen van Napoleons terugkeer nog gelden als een vermaning,
dat geen historische gebeurtenissen zich straffeloos met frases en protocollen laten
terzijde schuiven: zij werd niet verstaan. In de Heilige Alliantie vindt men een
voortzetting van de vorstenverbonden uit de afgesloten eeuw, en de grote leidsman,
de oostenrijkse minister Metternich, is in veel opzichten een leerling van Oostenrijks
grote keizerin Maria Theresia.
Tot aan de revoluties van 1830 heeft de negentiende eeuw geprobeerd weer
achttiende te worden. Maar onder de gladde oppervlakte van het nauwelijks getemperd
absolutisme der Restauratie, stegen allengs in Europa de spanningen en zochten
opnieuw, bij de politieke machteloosheid der volkeren, vooral hun uiting in letteren
en kunst. De gecompliceerde beweging, die men in z'n geheel aanduidt als Romantiek,
ontving hierdoor een nieuwe stuwkracht, maar veranderde tevens van richting en
sfeer. In Engeland namelijk, hoewel het aan de directe invloed van de franse revolutie
en van Napoleon ontkomen was, geraakte de gelijkmatige samenleving van het
handelskapitalisme in een snelle kentering door de toepassing van de stoommachine
en de daaruit
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volgende groei van manufactuur en industrie. De ontstellende nood van de
verpauperiseerde, rechteloze volksmassa's, waartegen Shelley zich met hartstochtelijke
verontwaardiging verzette en die Byron in het onbegrensde rijk der wildste fantasie
ontvluchtte, bracht Scott tot het geïdealiseerd beschrijven van het verleden en later
Dickens tot zijn gevoelig-humoristisch en filantropisch realisme. Het europese
vasteland, waar zich na korter of langer tijd een gelijksoortige economische
ontwikkeling voltrok, nam door ontlening en navolging de literaire nieuwigheden
vaak al over, vóor de sfeer hiertoe geschikt was. Elk land zag dan ook eerst na verloop
van jaren de onpersoonlijke imitatie overgaan in een bezielde vorm van romantisch
gedachtenleven, waarin het vreemde met het inheemse tot een zekere eenheid bleek
te zijn samengesmolten. Zo mogelijk méer nog dan elders heeft zich in Noord-Nederland de achttiende
eeuw doen gelden tot ver in de eerste helft der negentiende. Al had het
gemeenschappelijk noodlot van de franse tijd de oude politieke veten beslecht, de
werkelijke verhoudingen in de maatschappij bleken weinig veranderd. Een federale
republiek was verdwenen, een gecentraliseerd koninkrijk ontstaan. Schimpend had
men een weifelende, karakterzwakke stadhouder in ballingschap gestuurd, jubelend
zijn voortvarende, karaktervaste zoon ingehaald als souverein. Doch vóor als na was
Nederland een aristocratische oligarchie. De tijd, dat een belangrijk deel der stedelijke
burgerij begeerte had gevoeld naar staatkundige invloed, bleek lang voorbij: die
vruchten hadden te wrang gesmaakt. Ook bij de oude geslachten van regenten en
edelen was mét de macht de machtsbegeerte grotendeels vergaan. Men had spottend
gezien, dat Schimmelpennincks bewind niet anders was geweest dan een hollandse
gevel voor het geheel verfranste staatsgebouw. Men had teleurgesteld gezien, dat
koning Lodewijk, hoe goedwillig, niet méer vermocht dan soms een hollands kleurtje
te geven aan de nu ook reeds verfranste gevel. En zwijgend had men moeten dulden,
dat door de inlijving het hek van Hollands tuin gesloopt werd, en alles verder
bijgeverfd naar franse stijl. Terwijl het continentale stelsel de landbouw en de
smokkelarij gelijkelijk deed bloeien, vervielen wie van eerlijke handel of erfelijk
familiebezit hadden geleefd, tot steeds angstiger armoe. Met hopeloze hoop zag men
uit naar bevrijding, toen de conscriptie ook hollandse jongens dwong tot deelnemen
aan
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de russische veldtocht. Hachelijker stond Nederland ervoor, dan ooit sinds de dagen
van Alva. Alleen de trouw aan de vaderlijke tradities, de heugenis van een roemrijk
verleden, de liefde voor de moedertaal hielden bij sommigen, haast tegen beter weten
in, het geloof in het eigen volk en het uitzicht op een vrije toekomst levendig. Maar
honderden, murw van wanhoop en vrees, bleken tot niets in staat dan machteloos te
wachten.
Toen zich na de slag bij Leipzig plotseling de kans voordeed om tot werkelijkheid
te maken wat de diepste wens van allen was, miste men merendeels de kracht, zich
aan de oude weifelzieke voorzichtigheid te ontrukken. De twee vergaderingen, op
18 en 20 november 1813 door Van Hogendorp bijeengeroepen, waren in hun praatrijke
besluiteloosheid een noodlottig voorteken voor geheel de regering van Willem I:
ontwend om zelf te handelen, bang voor verantwoordelijkheid, verwachtte men van
boven af de heilzame daden. Overrompeld door de snelle wending, die de
gebeurtenissen in Europa namen, liet men de leiding van de nationale zaak over aan
de enkelen, die in de vuurproef waren gestaald tot offervaardig verzet. De bevrijding
kwam als een wonder: zij kwam in minder dagen dan er jaren waren geweest van
steeds dieper vernederingen. Maar zij kwam zónder de inspanning van het volk zelf,
door het voortvarend genie van een klein getal mannen, en méer nog door de militaire
en diplomatieke beslissingen, waaraan ook deze nauwelijks deel hadden. Na de
ondergang van Napoleon was eerst de vrijheid, toen de eenheid en tenslotte de
koloniale grootheid van Nederland een geschenk geweest van de europese
mogendheden: ons volk zou z'n theologische aard verloochend hebben, zo het niet
in de wil der heren de wil des Heren geëerbiedigd had.
Terwijl alle plannen van Willem I, Van Hogendorp en Falck tot zuidelijke én
oostelijke gebiedsuitbreiding schipbreuk leden, construeerde men in Wenen de
simpele samenvoeging van Noord en Zuid, zonder te letten op meer dan twee eeuwen
verschil in staatsvorm, godsdienst en lotgeval. En ook verschil in taal, niet slechts
bij de waalse bevolking, maar bij geheel de intellectuele burgerij. Want zó ver was
de verfransing voortgeschreden, dat eerst in 1823 voor de vlaamse gewesten het
Nederlands tot officiële taal werd verklaard. Tegen hun zin moesten 3½ miljoen
katholieken, die voor het grootste deel liever bij Frankrijk of Oostenrijk waren
gebleven, zich voegen bij de twee
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miljoen inwoners van het overwegend protestantse Noorden, dat als reeds gevormde
staat en uit kracht van zijn eeuwenoude zelfstandigheid de leiding behield, al heette
de samensmelting ook nog zo ‘intiem en compleet’. Een nieuwe grondwet, in het
Zuiden niet door meerderheid van stemmen aanvaard maar dank zij een handig
rekensommetje opgelegd, schonk aan de koning een in schijn enigszins begrensde,
in wezen vrijwel absolute macht. In bijna alles wat er tussen 1815 en 1830 is
gepresteerd, kan men dan ook de vorstelijke hand herkennen.
Het is het noodlot van Willem I geweest, dat zijn autoritair bewind in het Noorden
te weinig, in het Zuiden te veel kritiek heeft ontmoet. Zijn grote werkzaamheid, zijn
in ballingschap geschoolde kennis van zaken, zijn enigszins onrustige energie vonden
bij de burgerij van het ene gedeelte meer bewondering dan navolging, bij die van
het andere meer ontstemming dan begrip. Met voortdurende inspanning heeft hij
getracht de welvaart te bevorderen; maar ook een vorst, minder beperkt van verstand
en minder koppig van karakter dan hij, zou er waarschijnlijk niet in geslaagd zijn de
tegenstrijdige belangen en verlangens te verzoenen.
De nederlandse handel, gespecialiseerd op het vervoer van koloniale waren en
landbouwprodukten, en voorts op vrije vrachtvaart, ondervond schade van alle
maatregelen, die bedoeld waren om de metaal-, textiel- en machine-industrie van
Luik en Gent te beschermen. Een poging om noordelijke handel en zuidelijke
nijverheid tot een eenheid van belangen samen te smelten is minder mislukt, dan wel
onbeproefd gelaten. Met aanmoediging van scheepsbouw steunde men de een, met
protectie de ander: een wisselvallige politiek, die de tegenstellingen intact liet, zo
niet vergrootte. Kanalen werden gegraven, maatschappijen opgericht: de koning was
in ondernemingslust zijn landgenoten ver vooruit, doch in allerlei opzichten blijkt
dan ook het particuliere initiatief door het koninklijke te zijn verdrongen en vervangen.
De staat, reeds dadelijk met een grote schuldenlast bezwaard, nam van jaar tot jaar
meer geld op: een gemakkelijke gelegenheid tot vaderlandslievende kapitaalbelegging
voor vele gezeten burgers, die te weinig politieke belangstelling hadden om zich
verontrust te voelen door de bedenkelijke neiging der regering, de financiële controle
grotendeels aan de Kamers te onttrekken. Een even veilige spaarbank bleek de
Handelmaatschappij, want
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bij de oprichting in 1824 werd door de koning gedurende twintig jaar een rente van
4½% gegarandeerd. Bedoeld als gezamenlijke concurrentie tegen de engelse
ondernemers in Oost-Indië, bleek de Handelmaatschappij in de praktijk al gauw een
monopolie, waarnaast ook geen enkel nederlands initiatief nog levenskans bezat.
Ongewild bevorderde Willem I aldus een proces, dat reeds in de achttiende eeuw
had plaats gevonden als gevolg van economische verschuivingen in Europa, en dat
toen zowel de steriele weelde van de rijken als het onbeschrijflijk pauperisme van
het ‘gemene volk’ veroorzaakt had: de overgang van goederenhandel naar geldhandel.
De nederlandse kapitalist was niet langer ondernemer, maar rentenier.
Hoewel in het Noorden de sociale tegenstellingen dus niet ontbraken, bleef de
maatschappij, en daarmee de algemene sfeer nog evenwichtig door de jarenlange
stabiliteit van de gegoede burgerij. Wel sloot men zich, evenmin als in de achttiende
eeuw, ook nu niet opzettelijk af voor het buitenlandse geestesleven, maar het vond
hier meer bewondering dan weerklank: men bleef zich de afstand tussen de eigen
graag-genoten rust en de onbegrijpelijke onrust van sommige engelse, franse en
duitse schrijvers te duidelijk bewust. Het Zuiden, sterker geïndustrialiseerd en
bovendien door taal, godsdienst en temperament meer met Frankrijk verbonden,
ondervond de europese spanningen in heviger mate, hetgeen de tegenstellingen
opnieuw verscherpte. Toch was ook daar in brede kring aanvankelijk een sfeer van
tevredenheid, begrensd geluk en welgedane kalmte, zoals het Noorden die tot 1830,
en in zeker opzicht zelfs nog tot 1870, heeft gekend.
Het is déze mentaliteit, waaraan de gedichten van Tollens en zijn geestverwanten
hun ontstaan en hun succes te danken hebben: middelmatige poëzie als uiting van
de gemiddelde levenssfeer. Gemiddeld ook in deze zin, dat het godsdienstig dogma
ter ene, het kosmopolitisch intellect ter andere zijde haar hebben aangevuld en
bestreden, zoal niet in de politiek, dan toch in de literatuur. Door uitzonderlijke
figuren als Bilderdijk en Kinker, de calvinist en de kantiaan, de pathetische
gevoelsdichter en de consequente kritische denker, behield ook Nederland contact
met het Europa der negentiende eeuw, dat in de grootse worsteling van leerstellig
christendom en wijsgerig-rationalistische kritiek zijn karakteristieke gespletenheid
zou tonen.
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II [De nationale richting in proza en poezie]
Getrouw aan een achttiende-eeuwse traditie had de ‘Bataafsche Maatschappij van
Taal- en Dichtkunde’ in 1804 een prijsdicht gevraagd en wel tot lof van Huig de
Groot. Het met goud bekroonde werkstuk bleek te zijn vervaardigd door de bijna
veertigjarige Cornelis Loots, makelaar te Amsterdam, groot bewonderaar van de
jonge Vondel en overtuigd voorstander van de verlichting. De zilveren erepenning
viel toe aan Hendrik Tollens, vijftien jaar jonger dan hij, een eerzuchtige rotterdamse
koopmanszoon, die met enkele vertaalde en eigen toneelstukken en een paar bundeltjes
sentimentele minnedichten ook buiten zijn vaderstad al enige naam had gemaakt. In
1806, toen als onderwerp De dood van Egmond en Hoorne was opgegeven, bleken
opnieuw deze twee dichters de uitverkoornen, maar nu had de jongere reeds de oudere
overvleugeld.
Het bewerken van nationaal-historische stof was geen nieuwigheid: de verschillende
drukken van Onno Zwier van Harens ‘Geuzen’ zijn voldoende bewijs, dat ook de
periode van Willem V met liefde heeft teruggedacht aan de Tachtigjarige oorlog.
Maar nieuw was wél de bewogenheid, waarmee Loots in de aanvangsstrofen het
smadelijk heden van schande en armoe tegenover de vroegere glorie stelde; nieuw
ook de hartstocht, waarmee hij aan het indrukwekkende slot Nederlands herleving
profeteerde, schoon hij een vermoeden van nog ernstiger beproeving niet
onuitgesproken liet.
Bij Tollens, ondanks zijn jeugd kalmer van aard en reeds geheel genezen van de
opgewonden verwachtingen, waarmee deze van huis uit katholieke jongeman als
patriot zijn poëtische loopbaan was begonnen, voelt men het actuele veel minder fel.
Maar het contrast tussen de ‘heillooze oorlogsstanders, wankleurig van onschuldig
bloed’, en De Groots deugden van verdraagzaamheid en vredelievendheid behoefde
maar éen keer te worden aangeduid om iedere twijfel aan de gezindheid van de
schrijver te voorkomen. Naarmate de stem van het volk in het staatkundige minder
gelegenheid had zich te laten horen, werden de dichters zich sterker de roeping bewust
om te getuigen van wat in aller harten zwijgend leefde.
Zo schreef de haarlemse boekverkoper Adriaan Loosjes in 1808 ‘Het leven van
Maurits Lijnslager’, een ethisch-didactische,
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ietwat breedsprakige roman van ideaal zeventiende-eeuws burgerschap, ontstaan uit
de behoefte om temidden van de rampen die het vaderland bleven teisteren, troost
te vinden in een stralend verleden en het verlangen te wekken tot navolging van de
oude zeden en deugden. Niet enkel om de aandacht voor een vroegere werkelijkheid,
maar vooral wegens de duidelijke wens om dit verleden tegelijk tot oordeel en tot
voorbeeld te stellen aan de eigen tijd, is ‘Maurits Lijnslager’ een romantisch-historisch
werk: het eerste. Doch het mist, wat zes jaar later in de ‘Waverley’ Scotts begaafdheid
zou vormen: het vermogen om de geest van een afgesloten tijdvak te doen herleven,
de sfeer voelbaar, de dingen zichtbaar, de gebeurtenissen aanvaardbaar te maken.
Het koninkrijk Holland, dat inmiddels de Bataafse republiek had opgevolgd, liet
voorlopig, zij het ook niet met instemming van de keizerlijke voogd, nog ruimte voor
zulke uitingen, waarvan de literaire waarde achterstaat bij de nationale. Onder
algemene toejuiching verschenen in 1808 de Gedichten van Tollens, in 1809 en 1810
de twee delen Gedichten van Helmers.
De roem, tevoren tevergeefs nagejaagd met zijn frans-klassicistische blij- en
treurspelen en zijn erotische versjes, viel Tollens nu overvloedig ten deel, vooral ook
door het talent waarmee hij in vergaderingen optrad als voordrager van zijn eigen
werk, dat een kennelijk declamatorische trek ook later nooit heeft verloren. Méer
dan de hoogdravende kunstgalmen en uitboezemingen, waarin Bilderdijks overdadig
taalvermogen werd nagevolgd maar niet overtroffen; méer ook dan de grote retorische
gedichten over roemrijke voorvallen uit 's lands geschiedenis, zoals de overwinning
bij Nieuwpoort of de vierdaagse zeeslag, wekten de dankbaargestemde liederen van
eenvoudig huiselijk heil en rechtgeaard burgerschap weerklank bij allen, die te midden
van de politieke stormen hun rust en geluk vonden in een knus en veilig tehuis. Maar
ook bracht deze eerste bundel reeds een bewonderd paar vroege proeven van wat
later zo typisch werd voor Tollens' populariteit: de gemakkelijke rijmtrant en naieve
heldenverering in een historische anekdote als ‘Jan van Schaffelaar’: vrije navolging
van Bilderdijks romancen; en de stereotiepe verstarring van de begrippen deugd en
snoodheid in een meewarig genrestukje als ‘Aan een gevallen meisje’.
Juist het ontbreken van deze huiselijke tevredenheid geeft, bij
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gelijke vaderlandse trouw en stellig meerdere moed, aan Helmers een forser formaat,
al draagt de gezwollen stijl zowel als de rationalistische gedachtensfeer van deze
amsterdamse makelaar duidelijker het merkteken van de achttiende eeuw. Het
langzaam verzinken van ons land uit de rij der naties, de machteloosheid van het
redelijk denken tegen het bloeddorstig gepeupel en de gewelddadige tiran, hadden
hem sinds 1793 gebracht tot het schrijven van een reeks heftige, vaak brallende
politieke lierzangen, waarvan de gezamenlijke publikatie, ook tijdens koning
Lodewijk, een buitengewone durf veronderstelt. Maar wat hij gewaagd had met
verzen als: Aan de vaderlandsche dichters, De geest des kwaads, De lof van Holland,
Bemoediging, en zovele meer, werd overtroffen door de uitgave van ‘De Hollandsche
Natie,’ juist in het zwartste jaar der napoleontische onderdrukking, in 1812. Ofschoon
de censuur geschrapt had wat aan Frankrijk onwelgevallig kon zijn, vrijwaarde dit
Helmers niet voor een bevel tot inhechtenisneming. De dood echter was de politie
voor.
‘De Hollandsche Natie in zes zangen’ is een onvolledige cultuurgeschiedenis op
rijm, geschreven met meer bewondering dan begrip. Als Helmers in de Voorrede
zegt, dat het onderwerp ‘rijk, ja te rijk is voor de poëzij’, kenmerkt hij daarmee
zichzelf: voor zíjn beperkte gaven was de stof inderdaad te groot. Zijn dichtstuk,
waaraan hij meer dan tien jaar had gewerkt, mist iedere eenheid en evenredigheid.
Temidden van de talloze aanroepen tot de Muze en de even talloze holle juichkreten
over Hollands onvergelijkelijke grootheid, staan enkele breedvoerig berijmde
gebeurtenissen: het sterven van Albrecht Bijling, die hier, op voorbeeld trouwens
van Bilderdijks ‘Arnold Beilaert’ (1804), minder als kloekmoedig held dan als
tranenrijk echtgenoot verschijnt; of de tragische ondergang van vorst Egéron en
princes Adéka, waar de schrijver kans ziet de kolonisatiemethoden der Nederlanders
voor te stellen als een menslievende bevrijding der indonesische volkeren uit de
weerzinwekkende wreedheid van Spanjaarden en Portugezen. Hoeveel onafhankelijker
en eerlijker had een halve eeuw terug Onno Zwier van Haren in zijn ‘Agon’ zich
tegenover zulk een stof gesteld!
Toch behoren die omvangrijke passages tot het meest leesbare van Helmers'
lofdicht, dat op andere plaatsen vaak vervalt in een beredeneerde lijst van grote
mannen, opgedreund met een gelijkmatige jubelgalm en bijwijlen afgewisseld door
een dave-
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rende vervloeking van afgunstige buitenlanders en verbasterde aterlingen. Slechts
heel zelden, wanneer het opgewonden gepraat óver de dingen wijkt voor het beeld
der dingen zelf, toont zijn onevenwichtig talent zich met bescheiden zuiverheid: in
een nachtstemming; in de beschrijving van een korenveld.
Als kunstwerk mislukt, is ‘De Hollandsche Natie’ als tijdsdocument van
buitengewoon belang. Men moet het niet zien als poëzie doch als pamflet: als
verweerschrift en uitdaging tegelijk. Maar, in de verdrukking geschreven tot troost,
werd het na de bevrijding gelezen met trots. Men zag het verleden niet langer als
vermaning in een tijd van verval, maar als verklaring voor een tijd van nieuwe
grootheid. En zo beschouwd kreeg dit ‘epos’ er in 1816 als het ware een hoofdstuk
bij, door Van der Palms bekroonde heldendicht-in-proza, het ‘Geschied- en redekundig
gedenkschrift van Nederlands herstelling’: na de lof van het voorgeslacht de lof der
tijdgenoten.
Van der Palm, de deftige, minzame, gematigd rechtzinnige leidse hoogleraar, was
nu een goede vijftiger. Ontgroeid aan de dagen van zijn jeugdige vriendschap met
Bellamy, toen hij na de preek zich met zijn maartensdijkse kerkgangers in de wapenen
had geoefend; ontgroeid aan de tijd, toen hij te Middelburg bij de komst der Fransen
leiding aan de omwenteling gegeven had, schoolde hij nu in alle kalmte een schaar
van plechtig pratende navolgers en werd zelfs niet gaarne meer herinnerd aan zijn
uiterst belangrijke werk als Agent van de Nationale opvoeding. Zoals velen onder
de vroegere patriotten conservatief geworden door teleurstelling en ervaring, was hij
met zijn bekroond geschrift een levend getuigenis, hoe volstrekt de oude
tegenstellingen waren vergaan in het éne voorrecht, Nederlander te zijn onder 's
konings wijs bewind.
Na met weerzin en bewondering tegelijk, het karakter van Napoleon in enkele
merkwaardige tegenstellingen te hebben getekend: een portret naar het leven, vrij
van de stiléring der legende - beschrijft hij in een rustig en zuiver, ietwat statig proza
achtereenvolgens de verlossende gebeurtenissen uit 1813, terwijl hij zijn
geschiedverhaal op weloverwogen plaatsen siert met zorgvuldig doorwerkte
beeltenissen van de hoofdfiguren: Van Hogendorp, Van Limburg Stirum, Van der
Duijn van Maasdam, Falck en Kemper. Dit ‘Gedenkschrift’ bevestigde zijn graag
genoten roem als Hollands meest welsprekende geleerde, evenals
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het tezelfdertijd bekroonde volkslied ‘Wien Neerlandsch bloed’ een officiële
erkenning bracht van Tollens' positie als poëtische tolk der natie. Op vaderlandse
treurtijden zoals de begrafenis van de tragisch vroeg gestorven leidse hoogleraar
Borger, en op vaderlandse vreugdedagen zoals het Costerfeest te Haarlem, werden
een rede van de een en een gedicht van de ander gelijkelijk onmisbaar.
Wel was Tollens, zolang Bilderdijk nog leefde, zeker niet de meest bewonderde,
en misschien ook, zolang Rhijnvis Feith nog leefde, niet de meest geliefde dichter.
Maar het virtuoze taalgeweld van de eerste en het dwepende hemelverlangen van de
tweede, dat in de lyrische bundel ‘Verlustiging van mijnen ouderdom’ (1818) eer
nog scheen toegenomen dan verzwakt, kwamen toch minder overeen met de heersende
stemming van aangename kalmte, dan Tollens' werk. Zijn bevattelijke zangen van
blij of droevig maar steeds dankbaar gezinsleven: Aan mijne kinderen, Op den eersten
tand van mijn jongstgeboren zoontje, Op den dood van mijn dochtertje; en zijn tot
voordracht geschapen berijmingen van vereerde lagere-school-helden: Albrecht
Beiling, Kenau Hasselaar, Herman de Ruiter, Het turfschip van Breda, vormen de
karakteristieke hoogtepunten van het tweede en derde deel der Gedichten, uitgegeven
in 1813 en 1815. In druk op druk verspreid - de vierde, van 1822, telde 10.000
exemplaren - maakte dit werk een opgang die verbazingwekkend blijft, ook als men
erkent dat deze welgestelde rotterdamse verfhandelaar met zijn bezadigd optimisme,
zijn ondogmatische vroomheid en zijn nationale zelfoverschatting, een volmaakt
vertegenwoordiger was van zijn stand en van zijn land.
Dáarin ligt zijn onmiskenbare betekenis, maar zijn begrenzing tevens. Zijn
populariteit ontstond uit eigenschappen, die men even licht deugden als ondeugden
kan heten: eenvoud neigende naar simpelheid, tevredenheid tot in het zelfgenoegzame,
vlotheid van versificatie naderende tot rijmelarij, kinderlijkheid die een later geslacht
als kinderachtig zou verfoeien. De vrouw in zijn poëzie is huisvrouw, de liefde
huwelijk, het vaderland een groot gezin, het verleden een paar dozijn anekdotes.
Maar al mist hij de imposante taalbeheersing van Bilderdijk, de plechtige
zwaarmoedigheid van Feith, de innige gevoelens van Loots, toch onderscheidt hij
zich van zijn verwante tijdgenoten als de groningse advocaat en griffier der Staten
Spandaw, of de met het
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roerende ‘Rijntje’ lang bekend gebleven Borger door iets eigens, dat ook aan jongere
navolgers als Withuys, Bogaers en Ter Haar ontbreekt; iets, dat men met het oog op
Bürger en Matthias Claudius wel niet oorspronkelijk, dan toch karakteristiek mag
noemen: een eerlijkheid, een echtheid, een hartelijkheid, die sympathiek aandoen ná
de dreunzware godentaal van een geleend klassicisme en vóor de quasi-hartstochtelijke
griezeligheden van een geïmporteerde romantiek.
Wel heeft ook Tollens zelf zich van zijn klassicistische afkomst nooit gehéel
bevrijd; wel is ook hij voor de verleiding van de romantische wereldstroming meer
dan eens bezweken; maar juist zijn beste werk heeft uit de verbinding van een
rustig-klassieke taal met een kalm-romantische aandoening een sfeer weten te
scheppen van typisch hollandse gemoedelijkheid, zoals die ook leeft in het huiselijke
gedicht ‘De gouden bruiloft’ (1825) van zijn orthodoxe vriend en jongere stadgenoot
Willem Messchert. Als luisterrijk meesterstuk dient het in 1819 bekroonde ‘Tafereel
van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla’ te worden beschouwd, een
werk, waarmee Tollens als dichter en voordrager ware triomfen heeft gevierd. Werden
een aantal gegevens ontleend aan het kloeke dagboek van éen der tochtgenoten,
Gerrit de Veer, de sfeer is geheel gevolgd naar Helmers, die in de vierde zang van
zijn ‘Hollandsche Natie’ de stoere vrijgezellen reeds als door heimwee verteerde
huisvaders had voorgesteld. In gelijkmatige alexandrijnen, vaak twee bij twee
geplaatst, met weinig afwisseling van klemtoon en middenpauze en zelden een
enjambement, beschrijft Tollens de barre tocht naar de IJszee en het sombere verblijf
tijdens de poolnacht. Maar het gruwelijk lot der hollandse schepelingen beperkt zich
grotendeels tot kleumen, hun galgenhumor is verwaterd in snikken en tranen, hun
aard van zeventiende-eeuwse zeevaarders gemoderniseerd in die van
negentiende-eeuwse burgerjongens. Met zijn gering gevoel voor verhoudingen, heeft
Tollens het heldhaftige door kleurloze algemeenheden ontkracht, het klein-menselijke
daarentegen door enkele scherpgeziene trekken versterkt:
Een onbevolen tucht regeert het gansch gezin,
En zuinigheid houdt huis, naar Hollands oude zeden:
Geen kruimel wordt verspild, geen spaander wordt vertreden.
Des feestdaags, anders niet, wordt uit het zilte nat
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Het bruine vleesch gescheurd, dat vastvroor in het vat:
Dan dekt de ketel 't vuur, waar zij zich rond om scharen,
En hunkren naar den disch, en in den wasem staren.
Maar, eerst den dag gevierd en God den Heer geloofd! -

Juist zulk een gezegende combinatie van zuinigheid en stichtelijkheid, verzekerde
hem, mag men zeggen, de instemming van zijn goed-burgerlijke publiek. In het koor
van geestdrift en bewondering, dat in 1821 en 1828 de uitgave der beide delen
‘Nieuwe Gedichten’ welkom heette, gingen kritische opmerkingen als van de
katholieke Bilderdijk-vereerder Dr. Wap geheel verloren.

III [De calvinistisch-reactionaire richting]
Hoe algemeen de kalme tevredenheid mocht wezen: Bilderdijk vormde een haast
principiële uitzondering. Wel had hij in samenwerking met zijn begaafde vrouw de
terugkeer van Oranjehuis en onafhankelijkheid dichterlijk gevierd in de twee deeltjes
‘Hollands verlossing’, maar hun hoopvolle verwachtingen waren allerminst vervuld.
Zijn meeslepende voorspelling aan het slot van ‘Afscheid’, in 1811 met veel bijval
voorgedragen maar toen begrijpelijkerwijs door de censuur onderdrukt en thans eerst
in volle omvang gepubliceerd, gaf slechts kort zijn stemming weer, behalve dan
voorzover het zijn eigen doodsverwachting betrof. De constitutionele monarchie,
‘een kind van de revolutie van 1795’, stelde hem niet minder teleur dan de nuchtere,
fantasieloze persoon van Willem I. Want deze, omringd als hij was met ‘giftig
slangenbroed’ en ‘achterkroost van laffe slaven’, schonk te weinig aandacht aan
Bilderdijk privé, die blijkbaar vergeten was, dat hij eens een ‘Ode aan Napoleon’ en
een reeks lofdichten op koning Lodewijk had uitgegeven. Wel had een edelmoedig
door de vorst hem toegekend pensioen een eind gemaakt aan de grievende armoe
tijdens de inlijving bij Frankrijk. Doch afgezien van het desondanks voortdurende
geldgebrek hield de geniale maar onbeheerste, onevenwichtige, onmaatschappelijke
dichter reden genoeg tot klachten, deels rechtmatig, deels onredelijk.
Gepasseerd, toen in het na jaar van 1815 aan Loots en Tollens een ridderorde ten
deel was gevallen; eveneens gepasseerd, en nog wel na een vage toezegging, als
hoogleraar in de nederlandse
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taal- en letterkunde te Amsterdan, een functie zoals hij levenslang had begeerd om
de daaraan verbonden erkenning, deftigheid, autoriteit en invloed op jongeren;
getroffen door herhaalde ziekten van vrouw en kinderen; geschokt door sterfgevallen
in gezin en vriendenkring; gepijnigd door een nooit-verdreven zwerm van echte en
ingebeelde kwalen, voelde hij, tegelijk met een steeds volstrekter afkeer van het
aardse, een steeds dwepender geloof in Christus en Diens kruis.
De rechtzinnige leer van de hervormde staatskerk, die hij door opvoeding en
overtuiging altijd beleden had, zij het lang in koele verstandelijkheid, kreeg nu de
zielsdiepe zin van geopenbaarde waarheid Gods: het dogma werd vuur. Voor het
eerst na bijna tien jaar schreef Bilderdijk in 1816 weer godsdienstige gedichten:
oudtestamentische vloekpsalmen, grimmig van toorn over het alom tierende bijgeloof
en heidendom, en tegelijk groots in hun profetische dreiging van de nabije
oordeelsdag; gedichten, even verbijsterend van fabelachtige taaltechniek als van
nauwelijks verbloemde wrok en hoogmoed. Maar ook brachten de bundels, die jaar
na jaar met twee of drie delen het licht zagen, voor het eerst sinds 1818 weer een
enkele romance: ‘De twee broeders voor Bommel’, mogelijk ontstaan onder de indruk
van het succes, door Tollens in dit genre behaald.
Hoewel deze overstelpende stroom verzen honderden onderwerpen uit geschiedenis,
mythologie, zedenleer, godsdienst, europese en vaderlandse politiek, natuur, gezin,
vriendschap, en eigen lichamelijk en geestelijk lijden bevat, en een oneindige
wisseling kent van vorm en lengte, van toon en trant: verheven, scheldziek en speels;
meeslepend, bondig en vervelend, is alles toch in de eerste plaats bilderdijkiaans.
Dat geldt ook, doch dan met gunstig accent, van het epische brokstuk: ‘De ondergang
der eerste wareld’. Reeds geschreven in de laatste maanden van koning Lodewijks
bewind, maar afgebroken toen die ‘weldadige en kunstlievende’ vorst wijken moest
voor de Overweldiger, verscheen dit wonderlijke en vaak bewonderenswaardige
poeem pas in 1820 in druk: het enige uit geheel de toenmalige literatuur, dat als
greep, als poging tenminste, naast Goethe en Shelley kan worden gesteld.
Door enkele bijbelplaatsen in welbewuste afwijking van de rechtzinnige leer
dichterlijk op te vatten en uit te breiden, schiep Bilderdijk tussen mensen en engelen
een geslacht van paradijs-
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geesten: kroost van Adam en Eva vóor hun val. Uit de zondige vermenging van die
geesten met de Kaïnskinderen liet hij de reuzen ontstaan, die voorbestemd waren tot
voortdurende strijd tegen de mensen. Van deze strijd, welke op een paradijsbestorming
door verbannen geesten, goddeloze reuzen en opstandige mensen gezamenlijk zou
zijn uitgelopen, om daarna in de zondvloed te worden bestraft, bevatten de bestaande
vijf zangen niet meer dan een geweldige inleiding: oorlog en opstand; bijgeloof en
helse list; liefde, trouw, moed en zege. Ofschoon Bilderdijk zich voor de lyriek
geschapen achtte, is zijn pathetisch klassicisme in de hier geboden verscheidenheid
van hartstochten en karakters toch op z'n best:
Ik zing den ondergang van d' eersten Wareldgrond,
En 't menschdom dat, met Hel en Duivlen in verbond,
In gruwelen verhard, Gods Hoogheid durfde trotsen
En 't aardsche Paradijs beklautren langs zijn rotsen,
Tot de Almacht, worstlens moê met Adams zondig bloed,
Des aardrijks bodem sloopte en omkeerde in den vloed.

De kritiek zag in Bilderdijk nu de grootste dichter, die ons volk ooit had voortgebracht,
groter dan Vondel en Cats. Maar aan Helmers was tevoren reeds dezelfde eer verleend,
en Tollens stond gereed om haar te ontvangen. Niets kenmerkt het eerste kwart der
negentiende eeuw scherper, dan dat men er algemeen van overtuigd was, zowel de
gelijktijdige buitenlanders als de eigen gouden-eeuwers in scheppingskracht te
overtreffen. Dat echter ook de oordeelkundige luikse hoogleraar Kinker het epos
prees, was van meer belang.
Inmiddels had Bilderdijk zich in 1817 te Leiden gevestigd als privaat-docent. Zijn
college over vaderlandse historie, doordrenkt van anti-revolutionair, anti-barnevelts,
anti-loevesteins, anti-liberalistisch fanatisme, was méer vruchtbaar door grondig
wantrouwen jegens de erkende geschiedschrijving dan door eigen gedocumenteerde
kennis van zaken. Het trok gedurende tien jaar een wisselende maar steeds kleine
kring van belangrijke studenten, waaronder Isaäc da Costa, Abraham Capadose,
Willem en Dirk van Hogendorp, en later ook Groen van Prinsterer en Jacob van
Lennep. Vooral de reeds uit 1813 daterende vriendschap met de nog geen twintigjarige
hartstochtelijke en
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rijk-begaafde aristocratisch-joodse jongeman heeft het leven van de nu ruim
zestigjarige, zenuwzieke, vinnig-omstreden calvinistische kunstenaar en geleerde
verwarmd. Was Da Costa aan Bilderdijk zijn vorming verschuldigd, deze dankte aan
hém de onschatbare zekerheid, dat zijn werk zou worden voortgezet door een jonger
geslacht.
Da Costa, die volgens eigen zeggen door zijn vader, een rechtschapen en werkzaam
handelsman, oranjegezind in de politiek en liberaal in het godsdienstige, van jongs
was opgevoed in een denkwijze ‘geheel strijdig met den heerschenden geest der
eeuw’, maar wiens levensgevoel veeleer als joods-romantisch moet worden verklaard,
had reeds als zestienjarige in 1814 een gedicht gepubliceerd, over de verlossing van
Nederland. Een vertaling van Aeschylus en een eigen klassicistisch drama waren
gevolgd, maar eerst de twee delen ‘Poëzy’ brachten in 1821 en 1822 de volle
openbaring van zijn begaafdheid en zijn persoon. Een begaafdheid, jong en
oorspronkelijk, ondanks de sterke invloed van zijn oude Meester; een persoon,
gloeiend van een zo onhollandse hartstocht, dat hij met recht mocht zeggen ‘geen
zoon der lauwe Westerstranden’ te zijn. Was de stijl niet vrij van retoriek, het ritme
deed een vurig temperament kennen, en weersprak de uiting: ‘'k Ben in de ziel meer
dichter dan voor 't oor’. Hóorbaar immers was in de opgestuwde klank het smachten
naar een bovenaards geluk, hoorbaar ook de romantische onrust in de veelvuldige
spanning tussen versregel en volzin. Door de poëzie te kenmerken als ‘Gevoel,
verbeelding, heldenmoed’, beleed Da Costa temidden van zijn kalme, bezadigde,
huiselijke tijdgenoten, de trotse roeping van een profetisch dichterschap, dat voor
aardse noch helse machten zwijgen zou, als Gods macht hem tot spreken drong.
Groot was de indruk van deze bundels, waarin de europese romantiek zich niet
enkel door vertalingen uit Lamartine, maar ook door een gemoraliseerde bewerking
van Byrons Caïn gelden deed. Groot was ook de indruk van Da Costa's openlijke
bekering tot het christendom, plaats vindend in oktober 1822, nadat hij reeds twee
jaar tevoren tegenover vrienden erkend had in Christus de Messias te zien. Hadden
in Frankrijk en Duitsland verschillende dichters, op zoek naar het volmaakte geluk,
rust gevonden bij het katholicisme, in het Nederland van 1820 was er stellig geen
romantischer vorm van christendom dan Bilder-
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dijks calvinisme, met z'n vele mystieke trekken en z'n vast geloof in de nabije
wederkomst des Heren. Altijd reeds had Da Costa mogen gelden voor het erkende
hoofd van zijn belangrijke vriendenkring; nu, nadat hij behalve in de rechten tevens
in de letteren was gepromoveerd, werd hij éen der leiders van het gehele amsterdamse
cultuurleven, éen der gevierde jonge letterkundigen van het land. De
richting-Bilderdijk scheen een kans te hebben als nooit.
Een jaar later was alles voorbij. Met typische bekeerlings-ijver had hij zijn
extremistische opvattingen, die totnutoe slechts in de onschuldige vorm van
academische stellingen of de even onschadelijke stijl der hoge poëzie waren
uitgesproken, omstandig uiteengezet in zeer geestdriftig en strijdvaardig proza. Geen
maand na het Costerfeest, waar Van der Palm en Tollens als priesters van verlichting
en vooruitgang hun land en tijd benijdbaar hadden genoemd voor alle volkeren,
verscheen in 1823 de eerste oplaag van de ‘Bezwaren tegen den geest der eeuw’. Na
twee weken volgde een tweede, na vier weken een derde, en nog vóor het einde van
het jaar een vierde druk.
In tien hoofdstukjes, gevuld met een zonderling mengelmoes van scherpzinnige
argumenten en kortzichtige vooroordelen, spreekt Da Costa een doodvonnis uit over
ongeveer álles wat door zijn tijdgenoten als de hoogste beschaving werd vereerd. De
verlichting wendt zich af van de geopenbaarde God, en is dus ongeloof. Het
zedenbederf woekerde nimmer zo ergerlijk als in deze tijden van een met geweld
vrij verklaarde drukpers. De verdraagzaamheid is in wezen onverschilligheid en
minachting voor de waarheid. De kunst, eertijds uit en tot God, is geheel ontaard en
vervallen. Door onbegrensd vertrouwen op de rede komt de wetenschap slechts tot
halve kennis en partijdig oordeel. De grondwet, een gruwelijk gevolg van de
oppermacht des volks, bezit niet de geringste waarde: de koning, als stedehouder
Gods, is slechts verantwoordelijk voor God. Hoge geboorte is geen toeval maar
voorzienigheid; de afkomst bepaalt het meest eigene van de persoon. De publieke
opinie heeft altijd ongerechtigheid voortgebracht en voort móeten brengen, daar de
mens uit zijn staat van rechtheid is vervallen. Het onderwijs, waar men helaas de
roede heeft vervangen door de prikkel der eigenliefde, is overladen, verward en
onvruchtbaar. Het willen afschaffen van de slavernij kan, als uiting van menselijke
bedilzucht, tot niets
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goeds leiden. Maar zie: temidden van al deze ellende vermenigvuldigen de tekenen
zich reeds, dat God zulk een eeuw van bijgeloof en duisternis richten zal door Christus'
wederkomst op aarde. De ontsteltenis, door dit uitgaafje teweeggebracht, was algemeen, de instemming
vrijwel nihil; zelfs Da Costa's intieme vriend Willem de Clercq, bekend geworden
door zijn bijzondere begaafdheid als dichterlijk improvisator en bekend gebleven
door een uit de nalatenschap gepubliceerd, buitengewoon belangrijk Dagboek, voelde
zich bezwaard. Een stroom van pamfletten, schotschriften en schimpdichten brak
los. Predikanten en professoren waarschuwden tegen deze gevaarlijke leerling van
Bilderdijk. Loots, wiens literaire gezag nog was toegenomen doordat hij in 1816-'17
zijn ‘Gedichten’ verzameld had in vier kloeke delen, hield een lezing vol
geconcentreerde woede. Van der Palm zette zich schrap in het voorbericht van een
nieuwe bundel Leerredenen. Amsterdamse letterkundigen, waaronder de invloedrijke
Prof. D.J. van Lennep, een gevierde dichter wiens talent zichzelf in 1826 zou
overtreffen door zijn ‘Hollandsche Duinzang’, wendden zich van Da Costa af.
Wil men de ‘Bezwaren’ zien als het eerste signaal tot politieke machtsvorming
van het calvinistische volk, dat toen geheel uit kleine burgers en dorpelingen bestond,
dan dient men zich ervan bewust te blijven, dat dit fanatieke boekje door z'n barre
overdrijving de kansen van het calvinisme in de kringen der beschaafden gedurende
tientallen jaren juist heeft geschaad. Zomin door de brede rij steeds zwakker bundels
van Bilderdijk, deels in Zuid-Nederland gedrukt, als door Da Costa's fraaie hymne
‘God met ons’, waarmee hij in 1826 een lange periode van dichterlijk zwijgen
onderbrak, werd het geschonden gezag hersteld. Viel aan Bilderdijk nog de officiële
hulde ten deel, dat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde hem in 1830, tegelijk
met zijn gewezen vriend Van de Palm, een gouden erepenning aanbood, bij zijn graf
in december 1831 stonden geen dichters van naam, dan slechts Da Costa en De
Clercq. En ook zij waren op dat ogenblik minder de leiders van een literair, dan van
een religieus réveil.
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IV [De wijsgerige en intellectueel-humoristische richting]
Onder de letterkundigen van omstreeks 1820 kan wel niemand met groter recht gelden
als volkomen tegenstelling van Bilderdijk, dan Kinker, al eerde hij het meesterschap
waarvan ‘De ondergang der eerste wareld’ blijk gaf. Aanvankelijk overtuigd kantiaan,
later volgeling van Fichte en Schelling, verzette hij zich tegen ieder geloofsdogma;
scherp en spotlustig criticus, hekelde hij de retorische fraze en de maanzieke
sentimentaliteit in het overschatte werk zijner tijdgenoten; dichterlijk en diepzinnig
denker, streefde hij naar een poëzie, die geen ontspanning maar levensbeschouwing,
geen schijnschoon woordenspel maar ‘gekristallizeerde Filozofie’ zou wezen. Reeds
in zijn jeugd had hij zich met het satirieke blad ‘De post van den Helikon’ gericht
tegen de rijmwoede der bewierookte dichters. Dertig jaar later, toen hij te Luik onder
moeilijke omstandigheden zijn tenslotte niet zonder succes gebleven taak vervulde
van hoogleraar in de nederlandse taal- en letterkunde, typeerde hij nog even vinnig
in het eerste deel van zijn ‘Gedichten’ de gangbare poëzie als een samenstel van
‘bewoordingen en spraakwendingen, waarin een bombast van hoogklinkende woorden
tot sieraad strekken moet aan denkbeelden, welke, van dien ballast ontdaan, niets
dan het erbarmelijkste proza opleveren zouden.’
Maar, hoe juist deze kritiek ook mocht zijn: zomin de afwezigheid van bombast
als het bezit van belangrijke denkbeelden is op zichzelf een waarborg voor een gaaf
en duurzaam vers. Wist hij ten aanzien van Da Costa hulde en vonnis te verbinden
in zijn verzuchting: ‘Jammer is het dat zooveel talent geheel aan het obscurantisme
gewijd wordt’, blijkbaar doordrong hem zijn verlichte levensbeschouwing toch niet
tot zó diepe gronden, als het chiliastische geloof Da Costa. In Kinkers werk heerst
meer geest dan gevoel, meer intellect dan inspiratie: het mist die innerlijke warmte,
waarzonder geen poëzie ontroert. Niet gelezen bij hun verschijnen in 1819-1821,
hebben de drie merkwaardige bundels ‘Gedichten’ van deze ongemeen begaafde,
europees georiënteerde man ook bij de latere generaties maar geringe aandacht en
waardering gevonden.
Terwijl Kinker zelfbewust en opzettelijk zich tegenover zijn periode stelde, is bij
Staring de aparte plaats die hij inneemt, een ongewild gevolg van zijn eigenaardig
talent. Minder geleerd, wijs-
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gerig en strijdvaardig dan de luikse hoogleraar, toonde deze bescheiden gelderse
landontginner zich diens gelijke in humoristische mensenkennis en intelligente afkeer
van gezwollen taal, en diens meerdere in speelse fantasie, zuiver gevoel en poëtisch
vormvermogen.
Toen Staring in 1820 ertoe overging zijn twee delen ‘Gedichten’ uit te geven, was
ook hij de vijftig al gepasseerd. Gedurende meer dan een kwarteeuw had hij niets
gebundeld en slechts af en toe aan enkele tijdschriften een bijdrage afgestaan, zodat
de naam, die hij aanvankelijk als dankbare leerling van Feith zich in beperkte kring
verworven had met twee kleine boekjes van zijn twintigste en zijn vijfentwintigste
jaar, bij een jonger geslacht nog maar een vage bekendheid genoot. Zolang op de
Wildenborch bij Vorden de wetenschappelijke ontginningen hem als landheer, en
de zelf verzorgde opvoeding en scholing van zijn achttal kinderen hem als vader in
beslag namen, schonk hij zijn kunst niet anders dan een klein getal van snipperuren.
Al was het uit overmaat van bescheidenheid, dat hij zijn eigen vers de roem ontzegde
die hij Spandaws werk beschoren dacht, terecht kon hij toch opmerken, meer als
landbouw- dan als letterkundige te hebben gearbeid:
Is 't weinig Dichterloofs, wat ik tesaam mocht gaâren,
Gij velden om mij heen (bedwongen Woestenij!)
Vlecht pijngroen in den krans, en Ceres gouden aren;
Dat hij mijn Vaderland een waardig offer zij. -

In zijn lyriek en zijn puntdichten doet Staring zich kennen als een gemoedelijk,
eerlijk, verdraagzaam en dankbaar man: een hartelijk huisvader, een waarachtig
Nederlander, een ondogmatisch christen, een voortuitstrevend denker, een zorgzaam
stilist; iemand, wiens hart zich thuis voelde in de oude eenvoud van het gelderse
landleven, zonder dat zijn geest zich afsloot voor de nieuwste resultaten van de
west-europese beschaving en techniek. Zijn er onder de verhalende gedichten enkele
historische romancen, zoals er door hemzelf en anderen reeds even goed geschreven
waren, nieuw en uniek is ‘De hoofdige boer’: een geestige afrekening met het saksisch
conservatisme, dat hem in de praktijk zoveel last en ergernis verschafte; nieuw ook
de zutfense ballade ‘Het vogelschieten’, waarin Bellamy's befaamde zeeuwse vertel-
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ling ‘Roosje’ werd nagevolgd en overtroffen. Maar het meest opmerkelijk is wel ‘De
schat’, als eerste uiting van die eigenzinnige, niet-meer-strofische versbouw en
verhaaltrant, welke, gelijk in de Fabels van La Fontaine, gekenmerkt wordt door een
grillige, doch met fijne muzikaliteit beheerste wisseling van regellengte en rijmval.
Het vinden van déze vorm heeft aan Staring de gelegenheid geschonken, geheel
zichzelf te zijn. Door een ruimer mate van vrije uren, en vooral door de diepe behoefte
om te midden van veel huiselijk leed afleiding en troost te scheppen in de poëzie,
zijn de jaren na 1820 eerst de vruchtbaarste geworden van zijn dichterschap. Zonder
enig dweepziek verlangen naar de middeleeuwen, integendeel, uit niets dan speels
genoegen in het folkloristische en anekdotische, bewerkte de bijna zestigjarige
kunstenaar zijn kleurige gegevens van sage en historie, verrijkte ze glimlachend met
kostelijke détails, schetste in een paar scherpe lijnen de verschillende karakters van
zijn personen, motiveerde ieders handelingen even fijnzinnig als kort, en schonk de
lezer nog bijna terloops een enkele wijze les. Hoezeer hij Cats als verteller bleef
waarderen, toch zag hij nu vooral in Huygens zijn vereerde meester, om de kloeke
kracht van zegging en de vernuftige gedrongenheid van denk- en schrijftrant. Maar
ook de andere gouden-eeuwers werden met liefde gelezen en bestudeerd. Wetende,
dat de zangberg niet zich laat bestijgen op een huurknol, verviel hij ook ten aanzien
van Huygens nimmer in navolging. Waar hij ontleende, verstond hij de moeilijke
kunst het te doen zonder iets prijs te geven van zijn onafhankelijkheid.
Ofschoon door de tijdgenoten miskend, zijn de bundels van 1827 en 1832: ‘Nieuwe
gedichten’ en ‘Winterloof’, een duurzame grond gebleken voor Starings dichterlijke
roem. Hier vindt men geheel die reeks van humoristische berijmingen, welke bij
iedere herlezing rijker schijnen aan tintelende geest en bekoorlijke plastiek: De
leerling van Pankrates; De twee bultenaars; De verjongingskuur; De vampyr; De
tooverwijnstok; Marco; en de fraaie groep Jaromirs. In al deze gedichten is Starings
taal van een uiterst doorwerkte natuurlijkheid. Dezelfde kritische zin, die hem ertoe
bracht voor zichzelf de tientallen stoplappen, herhalingen, onnauwkeurigheden en
slechte beelden te noteren van Tollens' Overwintering, veroorzaakte tevens dat hij
zijn eigen verzen telkens weer herzag, tot hun woordkeus hem in de hoog-
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ste graad beknopt, zuiver en aanschouwelijk scheen. Vandaar ook zijn liefde voor
het puntdicht, dat door veel zin in weinig zinnen als een symbool kan gelden van
geheel zijn werk.
Terwijl het dichterschap voor Bilderdijk een goddelijke bezetenheid, voor Tollens
een plechtige roeping betekende, heeft Staring het opgevat als een intelligent spel.
Het maken van vrolijke gedichten hielp hem de ernst van zijn leven te temperen; een
ernst, die men als openbaring van zijn diepste wezen vindt uitgedrukt in zijn lyrische
werk. Van geaardheid vroom, redelijk, zachtmoedig en berustend, hoewel van
temperament vrij driftig, behoort hij alleen door de keuze van zijn onderwerpen tot
de romantiek. Hoe karakteristiek als uiting van zijn talent, is de humor bij Staring
toch slechts een factor, geenszins de grond van zijn persoonlijkheid. In dit opzicht
stemt hij overeen met de friese dichters en prozaïsten, de drie broers Joost, Tjalling
en Eeltje Halbertsma, wier ‘Lapekoer fen Gabe Skroar’, na een private druk vooraf,
in 1829 en vermeerderd in 1834 werd uitgegeven: een later nog sterk uitgebreide
verzameling van liederen, berijmingen, dorpsverhalen en grappige vertelsels;
volksliteratuur in de beste zin des woords.
Geheel anders is de geestesgesteldheid van twee jongere auteurs, die, zij het op
verschillende wijze, beiden door hun kritische ironie de invloed verraden van te zijn
opgegroeid in een tijd van snel wisselende waarden: de jonggestorven utrechtse
hoogleraar-medicus Jacob Vosmaer en de leidse hoogleraar-bibliothecaris Jacob
Geel.
De kleine reeks los-verbonden schetsen, waarin ‘Het leven en de wandelingen van
Meester Maarten Vroeg’ beschreven worden (1821-'22), is temidden van Vosmaers
wetenschappelijke werk niet méer geweest dan een aardigheidje, een literaire
ontspanning, waarbij de invloed van de humoristische stijl, die vooral in Engeland
tot rijke bloei gekomen was, een duidelijke rol speelt. Maar zó zeer blijkt het verhaal
vervuld van een persoonlijke levenssfeer, dat het in de halve eeuw tussen Sara
Burgerhart en de Camera Obscura een groter plaats verdient dan slechts als fraaiste
schakel. Fijngevoelig en idealistisch van aard, doch skeptisch geworden door ervaring,
ziet Vosmaer met medische blik naar de zieke wereld, al voelt hij zich niet in staat
haar te genezen. Scherp en onderzoekend keurt hij ook de mensen, en vindt ze tegelijk
triest en grappig, in hun parmantig slachtoffer-zijn van
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sleur en eigenwaan. Er is iets in hem van de moderne intellectueel, die als wijsgerig
toeschouwer glimlachend het betrekkelijke erkent van alles en allen, óok van zichzelf.
Zijn kritiek op de leuzen van vrijheid, gelijkheid en broederschap is ironisch van
klank, met een zachte ondertoon van weemoed, maar zonder een zweem van
conservatisme. Schiep hij in Maarten Vroeg het type van de ouderwetse
heelmeester-barbier, hij vereeuwigde tevens in enkele caricaturale krabbels de dwaze
kleinzieligheid der dorpsverhoudingen en de burgerlijke schijn-beschaving van de
verhandel-genootschappen. Zijn spot lijkt mild, doch raakt de kern.
Evenmin echter als Staring was de lichamelijk zwakke Vosmaer een strijdvaardig
man. En hoewel ook Geel met zijn socratische geest de kracht der eenzijdigheid
volkomen miste, bleef het toch aan hém voorbehouden, om de humor van de dichter
en van de prozaïst aan te vullen met zijn ironiserende kritiek: het intelligente verzet
van een klassiek-geschoold modern-gezind hoogleraar, tegen de retorische poëzie
en het banale proza van de meeste zijner tijdgenoten.
Toen Geel in februari 1830 in het utrechts Leesmuseum zijn ‘Lof der proza’
voordroeg, kondigde zich daarmee een veelvuldige verschuiving in de letteren aan.
De stijf-deftige kunst der ouderwetse verhandeling, nog steeds met meesterschap
beheerst door Van der Palm, ging wijken voor de losse bouw en de natuurlijke
betoogtrant van dit moderne Nederlands, dat, ofschoon tevoren geheel opgeschreven,
even lenig en bezield was als de grotendeels geïmproviseerde Bijbelvoordrachten,
waarmee Da Costa optrad voor een zeer gemengd publiek.
Maar niet enkel schiep Geel aldus een nieuwe essayistische stijl, hij bracht ook
wijziging in de waardering van poëzie én proza. Want enerzijds richtte hij zijn
fijnzinnige spot tegen de quasi-verheven dichterlijke gemeenplaatsen in de meer dan
honderd bundels verzen per jaar, anderzijds sprak hij nadrukkelijk over de eigen
voorwaarden, waaraan de ongebonden taal als kunstvorm moet voldoen: proza immers
behoort meer te zijn dan alleen maar niet-poëzie. Symptoom en stimulans beide in
een proces, dat voor het eerst in onze letteren aan de beoefening van de prozakunst
gelijke rang zou schenken als aan die der poëzie, heeft zijn rede een literair-historische
betekenis, welke, voor de tijdgenoten onkenbaar, zich eerst aan lateren volkomen
openbaart.
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Doch al stak nu zijn scherpe pen de kemp- en vooral de krielhanen uit de hof der
nationale dichtkunst naar het hart, zij zouden niet sterven zonder nog éenmaal victorie
te hebben gekraaid: geen jaar uit onze geschiedenis immers heeft luider gedaverd
van de vaderlandse liederen dan juist 1830.

V [De buitenlandse romantiek. De belgische opstand]
Zowel Engeland als Duitsland hadden in het laatst van de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw een rijke dichterlijke bloei beleefd, al vond van sommige
kunstenaars het genie eerst na hun dood in ruime kring erkenning. Gold voor het
napoleontische Frankrijk de klassieke spreuk, dat de wapenen de muzen doen zwijgen,
tijdens de Restauratie voegde zich tussen de groep van Scott, Byron, Shelley en Keats
ter ene, en die van Goethe, Schiller, Novalis en Hölderlin ter andere zijde, al gauw
de waardige aanvulling van Lamartine, De Vigny, Victor Hugo en Alfred de Musset.
Sterk in hun trots gevoel van onafhankelijke individualiteit, strijdvaardig in hun
vernieuwing van inhoud en vorm, zonder reserve in hun openbaring van ook de
intiemste gevoelens, geslingerd tussen doodsverlangen en doodsverachting, schiepen
begaafde dichters en prozaïsten nu in alle talen éen verwante kunst. Een kunst van
schrille tegenstellingen en hevige uitersten, volkomen ánders van sfeer en stijl, dan
de bezonnen algemeenheden en de beheerste vormenspraak van het klassicisme.
Ondanks de verblindende flonkeringen en de bedwelmende melancholie, hebben de
franse zo min als de duitse romantici echter de invloed geëvenaard, die door de
historische visioenen van Scott en de hartstochtelijke uitbarstingen van Byron is
uitgeoefend op het proza en de poëzie van geheel Europa.
In Nederland begon deze invloed niet vóor 1820, en eerst omstreeks 1830 deed
hij in voller kracht zich gelden. Toen de Hollandsche Maatschappij van Fraaije
Kunsten en Wetenschappen in 1821 de prijsvraag uitschreef: ‘Welke is het
onderscheidend verschil tusschen de klassische poëzij der ouden en de dusgenaamd
romantische poëzij der nieuweren; en hoedanig is beider betrekkelijke waarde en
meerdere of mindere geschiktheid voor de zeden en behoeften van den
tegenwoordigen tijd’, kon het bekroonde antwoord in academische toon een even
oppervlakkige als onpartijdige verhandeling vormen over zaken, die hier te
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lande blijkbaar nog niet aan de orde waren. Doch in 1822 vertaalde Geel een paar
onvoltooid gebleven fragmenten uit Scotts gedichten, en nam Da Costa een
gemoraliseerde tekst van Byrons ‘Cain’ op in zijn Poëzy. Tezelfdertijd kwam ook
Bilderdijk in kennis met deze engelse dichters, en waagde hij zich enkele malen aan
vertalingen uit hun werk. Reeds had in december 1821 Willem de Clercq, als enige,
een antwoord ingezonden op de veeleisende prijsvraag: ‘Welken invloed heeft
vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche,
gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw
tot op onze dagen?’ Hoewel, merkwaardig genoeg, de engelse literatuur in de opgave
niet vermeld stond, werd in de met goud bekroonde studie, die in 1824 in druk
verscheen, haar invloed wel besproken: evenals Da Costa was ook De Clercq zich
de vernieuwing bewust, die Engeland ons brengen kon. Het is opmerkelijk, dat de
grootste aandacht voor de uitheemse romantiek aanvankelijk juist in de kring van
calvinistische jongeren te vinden was. Ook de jonge rotterdamse koopmanszoon
Adriaan van der Hoop Jr., met zijn onevenwichtig temperament en zijn dichterlijke
begaafdheidzonder-zelfkritiek, verenigde Byron en Bilderdijk in zijn vurige verering.
Tezamen met zijn amsterdamse ‘boezemvriend’ Jacob van Lennep propageerde hij
de romantische kunstopvatting in een tijdschrift met de klassieke naam ‘Apollo’,
doch alles bleef voorlopig nog bij zwakke navolging van het krachtige buitenland.
Allengs echter was ook bij de oudere, klassicistisch geschoolde generatie de
belangstelling voor het romantische Engeland tot bewondering gestegen: op de avond
van 30 januari 1827 hield Prof. D.J. van Lennep zijn beroemd geworden
‘Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en
verbeelding’, waarin hij op geestdriftige wijze de wenselijkheid betoogde om in
zelfstandige scheppingen de stijl van Scott te huwen aan inheemse stof. Hoe goed
bedoeld, kon toch deze opwekking tot weinig anders leiden dan tot oppervlakkige
navolging, zolang niet de sfeer in Nederland de kunstenaars noodzaakte om de eigen
tijd te ontvluchten in een droom van voorbije grootheid. Eerst na de aanvangsjaren
van de belgische opstand, toen men in steeds breder kringen zich teleurgesteld voelde,
is die noodzaak ontstaan. Vandaar het imitatie-karakter
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der aanvankelijke pogingen, tegenover het bij alle zwakheid onmiskenbaar échte der
romantische werken van omstreeks 1835 tot 1850.
De eerste die door navolging van Scott, in poëzie en proza getracht heeft aan Prof.
van Lenneps wensen te voldoen, is diens eigen zoon Jacob geweest. Opgegroeid in
een kring van fijne beschaving en grote geleerdheid; bekend met klassieke en
moderne, binnen- en buitenlandse letteren; begaafd met een vrolijke geest, een sterk
geheugen, een boeiende voordracht, een vlotte stijl; en in zijn handig
aanpassingsvermogen niet gehinderd door enige schroom voor plagiaat, scheen hij
wel bij uitstek geschikt voor de reeks ‘Nederlandsche legenden in rijm gebracht’,
waarvan er tussen 1828 en 1831 dan ook vier verschenen. ‘Het huis Te Leede’ bevat
de middeleeuwse griezelgeschiedenis van een aan de duivel verkochte kruisvaarder,
die trouwt met een vrome vrouw; ‘Adegild’ brengt ons naar het heidense Friesland
van koning Radboud, in oorlog met de reeds gekerstende Franken; ‘Jacoba en Bertha’
is een verhaal van liefde, misverstand en samenzweringen uit de tijd van de Hoekse
en Kabeljauwse twisten; ‘De strijd met Vlaanderen’ tenslotte - in 1831 een actueel
nationalistisch gegeven! - beschrijft de overwinning, door de Hollanders onder Witte
van Haemstede in 1304 bij Haarlem behaald. Maar al hadden deze lichtvaardig
berijmde legenden een zeker succes, de illusie van het verleden bleef zwak, de
artistieke waarde gering. De overeenkomst met Scott beperkte zich tot schilderachtige
tonelen en romantische verwikkelingen, maar miste diens innerlijke kracht van
historische kennis en voorvaderlijk levensgevoel. Toen dan ook een anoniem dichter,
die Nicolaas Beets bleek te heten en theologisch student te Leiden was, in 1835
‘Kuser’ publiceerde, liet Van Lennep zonder hartzeer verder aan hém het genre van
de poëtische vertelling over, en troostte zich met de historische roman: aldus opnieuw
Scott imiterend, die op gelijke wijze zich tot het proza had bepaald, toen hij zijn
poëzie door Byron overtroffen wist. Intussen bevond zich Nederland sinds augustus 1830 in staat van burgeroorlog:
de goedbedoelde maar onhandige poging van het Wener Congres, om aan de grens
van Frankrijk een stevig bolwerk te scheppen, was volkomen mislukt. Bij de vele
verschillen tussen Noord en Zuid voegde zich de tegenstelling tussen de
zelfgenoegzame tevredenheid van het ene, en de verontrusting
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en verontwaardiging van het andere deel, en uiteraard was het voor de tevredenen
wel geheel onmogelijk de mentaliteit der ontevredenen te begrijpen. Maar er ontbrak
méer dan begrip, er ontbrak zelfs een minimale belangstelling en kennis van zaken.
Indien de noord-nederlandse burgerij wat minder leeg was geweest aan politiek
inzicht, had de belgische opstand haar niet zó onverhoeds kunnen overvallen en zo
diep kunnen schokken als thans geschiedde.
Voor scherpzinnige tegenstanders van het liberalisme, gelijk Willem de Clercq en
Groen van Prinsterer, was het volkomen duidelijk, dat de revolutiegeest in Europa
en speciaal in Frankrijk opnieuw zijn krachten verzamelde, en dan ook in
Zuid-Nederland gemakkelijk spel zou hebben. Stond niet de grote klasse van
handelaars en industriëlen sterk onder invloed van de franse politiek; de roomse kerk
onder invloed van de franse geestelijkheid; en eigenlijk het gehele volk, behalve een
kleine groep bewuste. Vlamingen gelijk Jan Frans Willems, onder invloed van de
franse taal en cultuur? Sinds er in de zomer van 1828 tussen conservatieve katholieken
en ongodsdienstige liberalen een monsterverbond gesloten was, regende het klachten
en petitionnementen. De weerspannigheid verkreeg in korte tijd zulk een omvang
en kracht, dat ze niet met halve maatregelen meer kon worden weggenomen. Ofschoon
Willem I bereid bleek zijn aandacht te schenken aan verschillende grieven, heeft hij
niet weten te verhinderen, dat al zijn plannen en besluiten bij de snelle ontwikkeling
der feiten ten achter zijn gebleven en aldus de indruk hebben gewekt van tegenwillige
toegeving en weifelmoedig beleid.
De juli-revolutie in Parijs bracht in Noord-Nederland alleen een gevoel van afschuw
teweeg: de burgerij schaarde zich nauwer om de troon; haar gematigde vrijzinnigheid,
trouwens nooit vooruitstrevend, ging nu in starre behoudzucht over. Het lag niet
binnen de mogelijkheid van haar gedachten, dat de burgers van Brussel ánders konden
reageren dan zijzelf. Toen bijna een maand na de franse omwenteling, plotseling, op
25 augustus de opstand begon en spoedig om zich heen greep, waren de koning en
zijn ministers slechts ten dele, en de onderdanen in het geheel niet in staat om de
ernst en de verre strekking der gebeurtenissen te beoordelen.
‘Verdiept in kansrekening’, zoals Thorbecke fel maar terecht
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heeft opgemerkt, liet Willem I de kostbare dagen verstrijken; en toen hij eindelijk,
nadat enige andere pogingen mislukt waren, op 4 oktober de kroonprins met een
opdracht naar het Zuiden zond, werd juist die eigen dag door het Voorlopig Bewind
de zelfstandigheid van de belgische staat geproclameerd. Op 5 oktober 1830 riep de
koning het Noorden te wapen. Er ging een golf van opwinding door de oranjelievende
bevolking, die, in het deugdzame gevoel van haar dankbare trouw, de Belgen
plichtmatig uitschold voor muiters, verraders en oproerlingen. Alles wat rijmen kon,
greep naar de ganzepen: wapenzangen en krijgsliederen, met en zonder muziek,
verschenen in zúlk een hoeveelheid, alsof men hoopte door dit dichterlijk
bazuingeschal de muren van het belgisch Jericho omver te blazen.
In februari 1831 kreeg de opwinding nieuwe kracht door de dood van
luitenant-ter-zee Van Speyk, terwijl de Tiendaagse Veldtocht met z'n studentikoze
vrijwilligers haar in augustus tot laaiende geestdrift deed stijgen. Ook de strijd om
de antwerpse citadel, die door generaal Chassé verdedigd werd tegen een frans
interventie-leger, gaf in december 1832 weer gelegenheid tot ontelbare prestaties
van papieren heldenmoed, wier ereplaats in éen der veelsoortige letterlievende
almanakken tevens hun laatste rustplaats werd. Behalve vele ouderen als Loots,
Spandaw en de groningse hoogleraar Lulofs, zongen ook talloze jongeren en
debutanten, waarvan trouwens sommigen 's Konings rok gedragen hadden, mee in
dit nationale koor: Withuys, Van Lennep, Van der Hoop, Heije, Hasebroek en Van
den Bergh. Bij de meesten bleef de aandacht volkomen beperkt tot het nederlandse
deel der europese gebeurtenissen; alleen Van der Hoop, tegelijk chauvinist en
kosmopoliet, werd gegrepen door het internationaal karakter van de botsing tussen
vrijheid en macht, maar koos, anders dan vele buitenlandse romantici, als
noordnederlands burger pathetisch de zijde van het gezag, zelfs ten aanzien van de
vrijheidsstrijd der Polen: ‘Warschau’ (1832). De vijftigjarige Tollens, van wie een
zoon als leids jager deelnam aan de veldtocht, uitte zijn zowel vaderlijke als
vaderlandse gevoelens in zijn ‘Avondbede’; maar ook bij vrijwel alle andere
gebeurtenissen was híj de stem, die in ondogmatische vroomheid en nationale
bezorgdheid uitsprak wat er leefde in heel het volk. Zijn populariteit steeg in deze
tijd tot een ongekende hoogte. Niets tekent duidelijker de werkelijke spanning dier
dagen, dan
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dat Staring, de fijnzinnige en bedachtzame stilist, zich in gedichten als: Van Speyk;
De veldtogt tegen de Belgen; Wapenroep, en een Lied voor de edelhartige
Jongelingschap onzer Akademiën en Athenaeums, te buiten ging aan termen als:
muitgespan, onverlaten, verwatenen, vals gespuis, en dergelijke. Maar ja, ook van
hém waren de zoons onder de wapenen.
De belgische opstand heeft echter veel belangrijker gevolgen gehad dan deze
‘citadelpoëzie’, waarvan de psychologische betekenis de artistieke ver overtreft.
Werd het Noorden geschokt in zijn rust, en na een tijdelijke versterking van zijn
zelfingenomenheid ook geschokt in zijn innerlijk evenwicht, het Zuiden verloor door
de scheuring opeens de steun der hollandse beschaving en stond opnieuw bijna
weerloos tegenover de officiële verfransing, die zich onmiddellijk met kracht deed
gelden. Doch de korte tijd van eenheid bleek niet geheel vruchteloos. Al had men
tevoren de invoering van het Nederlands meer tegengewerkt dan toegejuicht, ten
onrechte bevreesd dat de noordelijke taal ook het noordelijk protestantisme zou
overbrengen, na 1830 toonde zich de goede kant van het feit, dat men uit afweer
tegen het Hollands zich enigermate had toegelegd op de ontwikkeling en verbreiding
van het Vlaams.
Zoals het Noorden, in de steek gelaten door de grote mogendheden, verplicht was
om door eigen krachtsinspanning zijn rechten te verdedigen en zijn toekomst te
scheppen, zo moest het Zuiden, op zichzelf geplaatst, ook in zichzelf de weerstand
vinden tot behoud van taal en volkskarakter. Hoewel voortaan door het staatkundig
lot gescheiden, liepen beider wegen dus toch evenwijdig. Ondanks de politieke
verschillen bewaarde de literatuur ook zonder opzet steeds een zekere samenhang.
Een diepe en langdurige bewondering voor Bilderdijk, Tollens en andere vereerde
dichtervorsten bleef in het Zuiden bestaan, en toonde zich evenzeer door nadruk van
hun werk als door navolging van hun talent. Trouwens ook in het Noorden was,
althans in literaire kring, reeds vroeg belangstelling voor de beste uitingen der zich
ontwikkelende vlaamse kunst, al had men er, met slechts een enkele gunstige
uitzondering, maar weinig begrip voor de wijdere aspecten van de taalstrijd. Voor
Noord en Zuid beide ging bovendien al spoedig gelden, dat men de sfeer van kleinheid
slechts kon overwinnen, als men zich sterkte met de grootheid uit het verleden en
zich openstelde voor de vernieuwende krachten in
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Europa. Ook door deze eendere bewondering voor het heldendom van een
gemeenschappelijk voorgeslacht en door deze gelijkelijk ondergane invloeden uit
hetzelfde buitenland, bleef de eenheid over de grenzen heen bewaard. -
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Het verleden als gids
1832-1856
I [De opkomst van de historische stroming]
Na de roes van nationale glorie kwam de bevolking, schor van heldhaftig hoerageroep,
te staan tegenover een werkelijkheid, die even kwetsend was voor haar eigenliefde
als voor haar eigenbelang. Met ontnuchterde blik zag men, hoe diep en ruwde
belgische opstand ingreep in het dagelijks leven. Het onder de wapenen houden van
duizenden jonge mannen, met geen ander werk dan wachten, onttrok vaders en zoons
aan de gezinnen, en arbeidskrachten aan landbouw en bedrijf. Een jarenlange
oorlogstoestand zonder krijgsverrichtingen vergde van de schatkist enorme sommen,
doch schonk verbeelding noch roemzucht enige buit. Gescherpt door persoonlijk
nadeel ging men begrijpen, dat de politiek van Willem I méer door dynastieke
overwegingen bepaald werd, dan door het volksbelang. Terwijl in Vlaanderen de
eigen taal gevaar liep ten onder te gaan door de verfransing van het jonge koninkrijk,
betreurde in het Noorden bijna niemand de afscheiding van de muitzieke en
verraderlijke Belgen, die, naar men hooghartig dacht, in onderling krakeel hun
zelfstandigheid wel spoedig zouden verspelen. Ook de weinigen, die aan weerszijden
van de nieuwe grens nog hoopten op hereniging, konden zich moeilijk ontveinzen,
dat de houding der europese mogendheden iedere vervulling buitensloot. Al spoedig
na het begin van de opstand moest men in het Noorden zich leren verzoenen met het
feit, dat Nederland voortaan tot de kleine naties behoorde. Doch juist de besten
wenden aan dit feit het slechtst, en zochten, zoals Loosjes en Helmers een kwarteeuw
tevoren, troost en kracht in een glorieus verleden.
Het proza echter heeft zich zo min op Loosjes, als de poëzie op Helmers
geïnspireerd: voor beiden werd het grote voorbeeld Walter Scott. Wel had Nicolaas
Beets, een haarlemse apothekerszoon, nu theologisch student te Leiden, zich in 1834
tot navolging van Byron laten verleiden in zijn eerste omvangrijke gedicht ‘Jose, een
Spaansch verhaal’: een ongewilde parodie over een hoogmoedig en hartstochtelijk
edelman, die uit zucht tot wraak de liefde versmaadt; maar een jaar later, in ‘Kuser’,
werd
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Byron verwisseld voor Scott. Al stijgen de virtuoze honderdtallen van vijfvoetige
jamben zelden tot poëzie, toch is dit tweede werk een wel boeiende berijming van
de tragische en wrede wraakneming op Aleide van Poelgeest. Het derde gedicht:
‘Guy de Vlaming’, uitgegeven in 1837, beschrijft hoe een middeleeuws ridder,
waanzinnig geworden door de ontdekking dat zijn vrouw tevens zijn zuster is, haar
tenslotte vermoordt. Evenals in ‘Jose’ nam Beets hier de gelegenheid te baat om zijn
protestantisme aan te prijzen boven het blinde heidendom en de roomse dwaalleer,
een opvatting, die wel geen schade zal hebben gedaan aan de tot vaderlijke
genegenheid groeiende vriendschap van zijn leermeester Van der Palm.
Vergelijkt men deze werken van de twintigjarige Beets of die van de dertigjarige
Van Lennep met gelijktijdig berijmde legenden van de zestigjarige Staring, zoals de
‘Jaromir-cyclus’, dan valt alles ten nadele van de jongeren uit: zij missen de fijne
geest, de beeldende stijl, de geconcentreerde zegging, de eigen toon, en hebben alleen
wat uitvoerigheid in gruwelijke détails en wat quasi-hartstochtelijke opgewondenheid
erbij gekregen. Hoe zouden de twee zondagskinderen, die Van Lennep en Beets
helaas geweest zijn, ook iets hebben kúnnen bezitten van de zelfverloochening
waarmee Scott het verleden deed herleven, of van de folterende gepassioneerdheid
van Byrons onevenwichtig genie? Zij waren kalme Nederlanders uit het kalme begin
der negentiende eeuw; en daarom verwondert het niet, dat hun werk in wezen tenslotte
naar weinig verschilt van de befaamde ‘Togt van Heemskerk naar Gibraltar’, waarmee
de rotterdamse advocaat Mr. A. Bogaers in 1837 zijn stadgenoot Tollens navolgde
in onderwerp en stijl. Onder de vele namaak-romantici, waartoe men ook de haagse
drogist-dichter S.J. van den Bergh, de vroegrijpe boekhouder J.J.L. ten Kate, later
theoloog, en de medicus Heije mag rekenen, is Adriaan van der Hoop eigenlijk de
enige échte gebleven. Nederig als christen maar hoogmoedig als dichter heeft deze
jonggestorven rotterdamse drogist de verwarde tijd doorleden als een tragisch innerlijk
conflict. In gedichten als ‘Het slot van Yselmonde’ en het drama ‘Willem Tell’ treft
een echtheid van ontroering, die evenwel door de begrensde begaafdheid verhinderd
is om zich te uiten in werk van blijvende waarde. Hoewel ook bij het proza de navolging een grote rol speelt, en
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geen der boeken waarmee het tijdvak van de historische roman aanvangt, Scotts
voornaamste scheppingen nabij komt in kracht van illusie, toch hebben ze voldoende
eigen kwaliteiten om ze belangrijk te maken, althans als eerstelingen. Gaat men ‘De
schildknaap’ voorbij, met welk half kroniekachtig half gefantaseerd geschrift over
de hollandse graaf en rooms koning Willem II de ruim vijftigjarige Margaretha Jacoba
de Neufville, geestdriftig van wil maar zwak van talent, in 1829 had pogen te voldoen
aan Prof. van Lenneps ideaal, dan wordt eerst vijf jaar na zijn vermaarde verhandeling
de regelmatige reeks ingezet door Aarnout Drost, eens zijn leerling, nu theologisch
student te Leiden.
In 1832 verscheen, zonder schrijversnaam, het oud-vaderlands verhaal ‘Hermingard
van de Eikenterpen’. In ‘Hermingard’ heeft Drost uitdrukking gegeven aan zijn
geloof, dat iedere zonde zich wreekt: innerlijk door wroeging, uiterlijk door onheil;
en dat alleen de evangelische liefde de mens tot zijn bestemming voert. In een
verzorgd en deftig-welluidend proza, duidelijk uit de school van Van der Palm,
beschrijft hij hoe Hermingard, een adellijke germaanse wees, eens, nadat Siegbert,
haar vorstelijke verloofde, ten strijde is getrokken tegen de Romeinen, dichtbij haar
woonplaats een romeinse grijsaard ontmoet, een christen. Tot hém voelt zij zich
aangetrokken, onbevredigd als zij is door het veelgodendom van de wraakgierige
Wodanpriester Welf. Na de tijding van Siegberts dood zoekt zij Caelestius, de
vreemdeling, heimelijk op, wordt ingewijd in de christelijke leer, en laat zich dopen.
Dan, ontvoerd en gevangen gehouden door haar tante, de machtige wichelares
Geertrud, weigert zij haar nieuw geloof te verloochenen; zij wordt echter uit haar
kerker gered. Intussen sterft Caelestius, in doodsnood biechtende, dat hij, als jong
prediker naar de Eikenterpen gekomen, daar de verloofde van Welf bekeerd en tevens
verleid heeft. Thans blijkt, dat Geertrud, die aan zijn sterfbed staat, zijn eigen dochter,
en Hermingard, als dochter van Geertruds vroeggestorven tweelingzuster, zijn
kleinkind is. Geertrud schenkt hem vergiffenis, vertrekt, en wordt nimmer meer
gezien. Siegbert, die niet gedood maar gewond en gevangen was, keert uit zijn
romeinse slavernij terug. Terwille van Hermingard het christendom aanvaardend,
wordt hij door de speer, waarmee Welf háar had willen treffen, op hun bruiloftsdag
vermoord. Zij zelf sterft kort daarna. In 1833 verscheen ‘De pleegzoon’, Van Lenneps eerste roman,

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

37
die naar zijn zeggen reeds zes jaar voltooid was, maar door gebrek aan uitgeversdurf
in portefeuille had moeten blijven. Met zijn genoeglijke stijl, die nooit inspanning
vergt, vertelt de schrijver de veelbewogen jeugd van Joan, een knaap, die na een
veldtocht bij een vermoorde spaanse officier is aangetroffen en nu door Baron van
Reede geheel als broer van zijn dochtertje Ulrica wordt opgevoed. Nadat men hem
echter listig heeft ingelicht, dat hij geen recht heeft Jonker van Reede te heten, treedt
Joan in vreemde krijgsdienst. Later, als hij van een Jezuiet de verzekering krijgt, dat
hij van spaans bloed is en dat zijn pleegvader de moordenaar van zijn vader moet
zijn, komt hij in aanraking met Spanjaarden, die tezamen met nederlandse verraders
bij de afloop van het Bestand een dodelijke twist willen verwekken tussen Maurits
en Frederik Hendrik. Op het kritieke moment wordt het complot ontmaskerd: éen
der samenzweerders wordt juist gearresteerd op de dag van zijn ondertrouw met
Ulrica. Joan, onschuldig bevonden, blijkt geen spanjaard, maar de doodgewaande
zoon van een duitse graaf, Van Reede's vermoorde vriend. Als einde van ontelbare
avonturen is het huwelijk van Joan en Ulrica uiteraard het feestelijk besluit. In 1834 verscheen ‘Het slot Loevestein in 1570’, het debuut van J. van den Hage,
in werkelijkheid Jan Frederik Oltmans geheten, vier jaar jonger dan Van Lennep,
vier jaar ouder dan Drost; een Hagenaar van geboorte, maar nu te Amsterdam
werkzaam als chef van het drukke rijks-ontvangerskantoor van zijn vader. Zwak van
lichaam, maar geestelijk zeer begaafd en veelzijdig ontwikkeld, had hij sedert zijn
jeugd zijn vrije tijd besteed aan historische studie. Diep geroerd door Van Speyks
heldendood, beschreef hij in een middelmatig, enigszins wijdlopig proza het
vergelijkbare lot van Herman de Ruyter, of, zoals hij hem naar zijn woonplaats noemt:
Herman van den Bosch. Deze had, volgens het zesde boek van Hoofts Historien,
Loevestein door list gewonnen en met weinig volk tegen een spaanse overmacht
onder Perea verdedigd, tot hij heldhaftig vechtende ten leste de vlam in het buskruit
wierp en mét zijn eigen dood ook die van een aantal vijanden teweegbracht. Oltmans
heeft dit historieverhaal vervlochten met de liefdesgeschiedenis van een verdicht
persoon, Van Doorn, die, op Loevestein gevangen, door Van den Bosch wordt verlost.
Nadat hij zijn geliefde, die tevens door Perea wordt begeerd, in veiligheid heeft
gebracht, keert Van
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Doorn tenslotte terug: te laat om de loevesteinse geuzen nog te helpen, doch tijdig
genoeg om hen te wreken door zijn spaanse medeminnaar te doden. In 1835-1836 verschenen de ‘Schetsen en Verhalen’, door Potgieter en Bakhuizen
van de Brink uitgegeven uit de nalatenschap van Aarnout Drost. Het belangrijkste
en uitvoerigste stuk, ‘De pestilentie te Katwijk’ werd echter met gebruikmaking van
enige, misschien niet eens bijeenbehorende voorstudies van Drost, geheel
samengesteld door zijn twee vrienden. In een eerst levendige, later vrij matte, maar
steeds gekunstelde stijl, óvervol van ouderwetse woorden en wendingen, vertellen
de drie auteurs, hoe Aelbrecht Jansz., na een tijd zeerover en een tijd
compagniesdienaar te zijn geweest, in 1625 bij zijn thuiskomst in Holland zijn moeder
juist gestorven, en Hechtje, de geliefde van zijn jeugd, getrouwd vindt. Uit berouw
over zijn vroeger leven laat hij zich bij de rijnsburger Collegianten dopen.
Teruggekeerd in Katwijk, redt hij Hechtje uit het graf waar zij schijndood was
ingelegd, verzorgt haar in zijn eigen huis, maar wordt in hechtenis genomen, lasterlijk
beschuldigd van een aanslag op haar hardvochtige man. Door een vriend van deze
verdenking bevrijd, blijft hij echter om zijn zeeroverij gevangen, tot het Hechtje
gelukt, gratie voor hem te verkrijgen. Haar man, die uit angst voor de pest zich buiten
Katwijk schuil hield, blijkt toch aangetast en gestorven te zijn: zij is dus vrij om
Aelbrecht te huwen. In 1836 verscheen ‘De roos van Dekama’, de succesrijke tweede roman van Jacob
van Lennep. In zijn gemakkelijke verhaaltrant, die vaak grappig maar zelden geestig,
altijd gemoedelijk maar nooit diep-gevoelig is, beschrijft hij, zogenaamd volgens
een oud handschrift, hoe Madzy Dekama, een adellijke friese wees en reeds van
jongs af tegen haar zin de verloofde van Seerp van Adélen, tijdens een
gezantschapsreis naar het hof van de hollandse graaf Willem IV, kennis maakt met
de twee ridders Deodaat en Reinout, twee vondelingen, die ondanks hun uiteenlopende
karakters elkanders boezemvrienden zijn. Hun beider liefde voor Madzy leidt tot
verwijdering, zelfs tot een aanslag van Reinout op Deodaat. Eén van hen beiden moet
de zoon zijn van een fries edelman, maar het geheim van hun geboorte is slechts
enkelen bekend. Na veel geïntrigeer van de hollandse graaf en de stichtse bisschop,
volgt in 1345 bij Stavoren de bloe-
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dige strijd tussen Hollanders en Friezen, waarin Reinout meevecht aan friese zijde.
Zodra hij echter door een grillig toeval ontdekt, dat niet hij maar Deodaat van friese
adel is, ontvlucht hij het slagveld. Gelijk de lezer ondanks alle wederwaardigheden
wel steeds vermoed heeft, vormt het huwelijk van Deodaat en Madzy het heuglijke
slot. Uit deze vijf boeken, in vijf jaren achtereenvolgens verschenen, blijkt niet alleen
met welk een regelmaat, maar ook met welk een verscheidenheid de historische
roman in Nederland is gegroeid. Terwijl de schrijvers uiteraard éen trek gemeen
hebben, en wel de liefde voor vervlogen tijden, is deze liefde toch van zeer
verschillende gevoelens begeleid gebleven.
Behalve Bakhuizen van den Brink, die blijkens zijn aandeel aan ‘De pestilentie’
ook reeds in de periode van zijn klassieke studie minder een kunstenaar dan een
artistiek begaafd historicus was, heeft wel niemand Oltmans overtroffen in objectieve
aandacht voor het verleden; niet in die zin, dat hij enkel feiten gaf zonder iets van
eigen vinding, maar wel zó, dat hij vinding én feiten hanteerde als middel om de
geest van een bepaalde periode tot uiting te brengen. Voor hém was geschiedenis
een groeiproces dat bestudeerd, geen verzameling van anekdotes die naverteld moest
worden. Bij al de onbeholpen stijfheden die ‘Het slot Loevestein’ bezit, dient toch
erkend te worden, dat in dit middelmatige resultaat de superieure bedoeling schuilt,
om de personen te laten handelen in hun tijd, gedreven door de grote spanningen ván
die tijd. Al werd voor Oltmans niet, gelijk voor Scott, het verleden zichtbaar in een
weidse galerij van zó kleurige beelden, dat als vanzelf zich de bewonderende woorden
schikten tot beschrijving, hij kwam Scott althans nabij in belangeloze verering en
rustig begrip. Een verering, die hem verhinderd heeft de gekozen periode te
behandelen als de speelbal van zijn fantasie; een begrip, dat hem ervan weerhield
het verleden als maatstaf te gebruiken voor het heden.
Indien er in de parallel tussen 1831 en 1570, tussen Van Speyk en Van den Bosch,
een strekking ligt, dan is het deze, dat het nederlandse volk door alle eeuwen heen
zich is gelijk gebleven in zelfopoffering en heldenmoed. Juist dáarom dus verschilde
hij van Potgieter, die de nationale grootheid verloren achtte en door kennis van het
verleden haar te herwinnen zocht voor de toekomst. Vandaar in ‘De pestilentie’ die
geforceerde bouw, waar-
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door Potgieter in staat was heel de zeventiende-eeuwse cultuur te belichten: het
platteland en de stad, het geloof en de wetenschap, de liefde en de strijd, de misdaad
en het recht, Holland en Indië. Vandaar ook die vermoeiend-schilderachtige stijl, die
niet enkel getuigt van bewondering voor een verdwenen schoonheid, maar tevens
van begeerte naar herstel.
Het enige, wat Van Lennep op de anderen voor heeft, is zijn amusante verteltrant,
maar deze overheerst dan ook volkomen. Zijn historische kennis was groot, zijn
historische zin gering. Zonder voorkeur voor een bepaald tijdvak mits het hem maar
gelegenheid gaf tot fantastische verhalen, had hij zijn romans evengoed in de
negentiende eeuw kunnen situëren, zo hij niet intuïtief het verleden beschouwd had
als een blanco volmacht, een vrijbrief voor een eindeloze reeks onwaarschijnlijkheden:
ontvoeringen, geheime gewelven, halve briefjes, vermommingen, dubbelgangers,
vondelingen en schurken. Ook Drost vond, blijkens zijn nagelaten papieren, álle
tijdvakken interessant: maar terwijl híj ze toetste op hun gehalte aan evangelische
ernst, propte Van Lennep ze vol met zijn goedmoedige grapjes. ‘De pleegzoon’ en
‘De roos van Dekama’ zijn avonturenromans met een geschiedkundig tintje, doch
als historische romans staan ze óp, zo niet óver de grens.
De diepste naturen, de rijkste artiesten waren stellig Potgieter en Drost: ondanks
hun vriendschap twee tegengestelde karakters; ondanks hun wederzijdse invloed
twee tegengestelde denkers. Drost zocht het blijvende van alle tijden; Potgieter zag
in éen tijd al het blijvende belichaamd. Drost wenste het blad, waarvan hij enkele
maanden de leider was, en waarin hij pleitte voor een oordeelkundige kritiek en een
kunst van zuiverder stijl, aanvankelijk ‘Europa’ te noemen; Potgieter bepaalde zijn
sterke liefde tot Holland. Indien ook Drost de schoonheid van de gouden eeuw
erkende, tegelijk was hij zich met mijmerende verbazing ervan bewust, dat ondanks
alle contrasten van levensvorm en van denkbeelden toch hartstocht en hemelverlangen
eender zijn in alle eeuwen. Als hij de mens beschrijft in diens omgeving, wordt de
omgeving het toevallige dat voorbijgaat, de mens het wezenlijke dat blijft. Wel is
bij hem de romantische droom niet geheel afwezig, maar haar uiting blijft zwak; zij
beheerst slechts éen der motieven: de voorkeur, volgens de stijl van het Réveil, voor
het buitenkerkelijke oer-christelijke gemoeds-
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leven boven de tot macht en dus tot zonde gekomen kerk; in ‘Hermingard’ de
tegenstelling tussen Caelestius en de romeinse christenen van keizer Constantijn; in
‘De pestilentie’ de tegenstelling tussen de lijdzame rijnsburger Collegianten en het
meedogenloos heersende calvinisme.
Alleen bij Potgieter, protestant uit traditie en nationalist uit overtuiging, is de
romantische droom geworden tot een allesdoordringend gevoel: de nooit-verzwakte
drijfkracht van geheel zijn wezen. In durende verering richtte hij zich naar éen tijd,
naar éen land: Holland in de gouden eeuw. Eens in de wereldgeschiedenis had dit
kleine volk zich verheven tot een onvergelijkelijke grootheid: geen edeler doel was
denkbaar dan een herbloei te mogen voorbereiden. Daarom heeft Potgieter in ‘De
pestilentie’ de bekeringsmotieven van Drost bedolven onder een overvloed van
oud-vaderlandse taferelen, en de sobere stijl verfraaid met een glanzend verguldsel
van zeventiende-eeuwse woorden en citaten.
Zo gaven allen, die deel hadden aan de opkomst van de romantiek, in hun werken
iets ánders: Van Lennep een reeks verbeeldingen, Oltmans een beeld, Potgieter een
voorbeeld, Drost een zinnebeeld. Binnen de grenzen van de historische roman bleek
een verscheidenheid mogelijk, die het aan ieder toestond zichzelf te zijn. In de
toverspiegel der geschiedenis vond elk, wat elk er zocht: Van Lennep het niet-heden,
Oltmans het verleden, Potgieter de toekomst, en Drost de eeuwigheid.

II [Oprichting en ontwikkeling van de Gids]
Zoals steeds in tijden van nood ontstonden er tussen 1830 en 1840 twee stromingen,
die, in eendere begeerte om zich van teleurstelling en wanhoop te bevrijden, toch
tegengestelde middelen aanprezen ter bereiking van dit doel. De neiging om in
zondenbelijdenis en terugkeer tot het geloof der vaderen het enig heil te zien,
versterkte niet enkel het Réveil, maar leidde ook, reeds in 1834, tot de Afscheiding:
een orthodox-calvinistisch verzet tegen het redelijk-beredeneerde en tamelijk kleurloze
christendom der Nederduits hervormde kerk, dat overigens nog aantrekkingskracht
genoeg bezat om de godgeleerdheid meer dan ooit te maken tot nationale
lievelingsstudie. In 1838 telde men bijna zevenhonderd theologische studenten.
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De ándere neiging: de wil tot maatschappelijke vooruitgang, die de schuld niet zoekt
in het erfzondige hart maar in verouderde staatkundige en economische verhoudingen,
bracht eindelijk een groepering tot stand van mannen, die de geestelijke erfenis van
de Patriotten durfden aanvaarden en tegelijk het moderne buitenland als voorbeeld
erkenden van een binnenlandse vernieuwing. Niet tevreden met de belangrijke
wijziging, welke in 1840 kon worden afgedwongen, namelijk openbaarheid van
financieel beleid, stelden deze roerige liberalen grondwetsherziening als eerste eis.
Maar ondanks een duidelijke weerklank in den lande, bleven zij tot 1848 in het
Parlement een machteloze minderheid.
De macht immers lag onverdeeld in handen van de middengroep, die, orthodox
noch vooruitstrevend, zich evenmin verontrust gevoelde door de slechte afloop van
het conflict met België als door de ontstellende verarming en ellende in de jaren
daarna: gevolg van een felle west-europese crisis, die bij de technische achterlijkheid
van ons bedrijfsleven met dubbele kracht woedde en nog verergerd werd door een
mislukte oogst. Terwijl een gedeelte van het rechteloze volk in onbeperkte
arbeidsdagen zwoegde voor een loon, dat zelfs de eerste behoefte niet kon dekken,
was een ander gedeelte door massale werkeloosheid aangewezen op een schriele
bedéling. Maar van deze nood drong weinig door tot een regering, die althans in
zoverre liberaal mocht heten, dat zij zich ervan onthield te hunnen gunste in te grijpen
in de economische verhoudingen. Er bestond trouwens nog geen talrijk
fabrieksproletariaat, want de ondernemingsgeest der burgerij was te traag om gebruik
te maken van de technische hulpmiddelen, die buiten onze grenzen de drijfkracht
vormden van een nieuwe tijd. Eerst in 1839 werd de spoorweg Amsterdam-Haarlem
geopend. Tien jaar later was men nog niet verder dan Amsterdam-Den
Haag-Rotterdam en Amsterdam-Utrecht-Arnhem. Het heeft een diepe zin, dat zowel
Stastok als Kegge renteniers zijn.
Kan men in de politiek, naast de conservatieve opvattingen van Willem II en zijn
ministers, de beide tegengestelde overtuigingen belichaamd zien in Groen van
Prinsterer en Thorbecke, ook voor de literatuur geldt iets dergelijks. Terwijl de
traditionele poëzie van de zestigjarige Tollens haar populariteit behield, en zelfs bij
de jongeren meer bewondering dan bestrijding vond, verpersoonlijkte Da Costa na
zijn dichterlijke herleving in 1840 de calvinistische, Potgieter sinds de oprichting
van de Gids in 1837
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de vooruitstrevende idee. Zoals Thorbecke in de staat, zo heeft Potgieter in de letteren
de geesten gericht en de vernieuwende krachten verzameld: inderdaad is de Gids het
orgaan geweest van het liberalisme in de literatuur. Maar hij wás dat, en móest dat
zijn, met de middelen van het kunstenaarschap; het abstracte en juridische van
Thorbecke kon enkel in de vorm van een concreet beeld bezielend werken op artistieke
naturen. Zo verbond Potgieter dan zijn groot-burgerlijke vooruitstrevendheid met de
bewondering voor het groot-burgerlijke van het gouden-eeuwse Holland. Juist déze
verbinding vormt een karakteristiek verschil met de veelal sterk anti-burgerlijke
europese romantiek.
Toen Potgieter, na de dood van Drost en na de opheffing van diens tijdschrift ‘De
Muzen’, met vaste hand de kans aangreep, welke hem door een uitgeverstwist geboden
werd, bleek al gauw, dat hij als leider de gelijke mocht heten van zijn overleden
vriend, al ontstond zijn stuwkracht minder uit godsdienstig gevoel en meer uit liefde
voor het vaderlands verleden.
Door het prospectus, dat in augustus 1836 verscheen, werd de bedoeling van het
op te richten tijdschrift duidelijk omschreven: ‘De klagten over de bekrompenheid
van oordeel en de partijdigheid van strekking; over de traagheid en nalatigheid,
waarmede de in Nederland het licht ziende boekwerken worden beoordeeld, zijn
algemeen. - Welk regtgeaard Nederlander schaamt zich niet, wanneer hij den
vreemdeling, die hem naar het meest gelezen, meest geraadpleegd, meest
gezaghebbend maandelijksch overzicht onzer letterkunde vraagt, de Vaderlandsche
Letteroefeningen moet in handen geven? Niet als een jongeling die, in overdreven
maar verschoonbaren ijver, een nieuw tijdperk der Vaderlandsche Letterkunde van
zijne verschijning wenscht te dagteekenen, maar als een mán, welke overtuigd is dat
hart en hoofd van ons publiek hoogere behoeften hebben, dan de (dikwerf onhandig)
geplunderde buit uit Fransche vlugschriften vermag te stillen, en die, uit lust en liefde
voor wetenschap en kunst, de velden der binnen- en buitenlandsche letterkunde
dagelijks gadeslaat en het schoone huldigt waar hij het vindt, verlangt de GIDS in
Nederland op te treden om onafgebroken voor de eer onzer letterkunde te waken.
Wars van alles wat naar een persoonlijken aanval op den schrijver gelijkt (als geheel
vreemd aan het denkbeeld van gezonde kritiek), zal alle partijdigheid vreemd blijven
aan zijne boekbeschouwing, en niets hem aangenamer
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zijn dan door onze vaderlandsche schrijvers in staat te worden gesteld de dorre en
onvruchtbare kritiek der gebreken, door de vruchtbare en hooge kritiek der
schoonheden te vervangen. Schadelijke grondbeginselen te bestrijden, jeugdige
vernuften den regten weg te wijzen, groote talenten naar waarde te huldigen, ziedaar
zijn doel! De Gids wil noch in het staatkundige, noch in het godsdienstige, noch in
het letterkundige als partijganger optreden, hij begrijpt geene vrijheid zonder eerbied
voor ieders verdedigbare meening, geen streven naar waarheid wanneer hij eene
banier, van de zijne verschillende, den weg naar haren tempel zoude willen
versperren.’
Inderdaad wilde Potgieter geen partij, behalve die van het levende tegen het
verstarde. Zijn liberale overtuiging bracht eerbied mee voor andersdenkenden, mits
zij dáchten. Zijn godsdienstige opvoeding stemde hem gunstig jegens theologiserende
schrijvers, al deelde hij hun mening niet. Zijn bewondering voor de gouden eeuw
leidde hem tot het inzicht, dat de rijkdom van een beschaving bestaat in
verscheidenheid. Zijn verblijf in Antwerpen, door de opstand ontijdig beëindigd, had
hem bevriend gemaakt met zuid-nederlandse letterkundigen, waaronder de ambtenaar
en literator Jan Frans Willems. Zijn zakenreis naar Zweden had zijn blik verruimd
en zijn hollands gevoel een europees accent gegeven. Niet tegen de groten van wélke
generatie of richting keerde de Gids zich dus: de strijd gold de navolgers, de
karakteren talentlozen. En zeker had hún overtalrijke schare reden genoeg om van
maand tot maand bang te wezen voor de ‘blauwe beul’.
Op 1 januari 1837 verscheen het eerste nummer: na acht pagina's polemiek volgden
zesenvijftig bladzijden Boekbeoordelingen en veertig bladzijden Mengelingen.
Getrouw aan de traditie, die in een nog weinig gespecialiseerde tijd de letteren niet
beperkt hield tot de schóne letteren alleen, en tevens trouw aan zijn begeerte om mét
de kunst geheel het volksleven te verheffen, heeft Potgieter dadelijk de veelzijdigheid
van zijn blad bewezen door een reeks kritieken op te nemen over:
Verhandelingen en losse geschriften van P. van Limburg Brouwer; Astraea,
verzameling van regtsgedingen; Schriften over de homoeöpathie; een Reis naar
Zuid-Amerika; een stichtelijk Handboek voor jongelieden; een Handleiding tot het
stellen van bliksem-afleiders; Het leven en de lotgevallen van een' Zee-Officier, door
Kapitein Marryat; Het slot te Vollenhoven,
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een geschiedkundige roman; Verdediging der Regten van Nederland tegen de
aanmatigingen van Groot-Brittaniën; een uit het Duits vertaalde Vorstenspiegel; een
Auswahl Niederländischer Gedichte; en tenslotte over drie werken betreffende de
Oosterse letteren.
Niet minder bont waren de Mengelingen, waarin literaire met historische en
volkenkundige opstellen afwisselden. Na een zacht-humoristische novelle in
briefvorm: Oudejaarsavond en Nieuwjaars-morgen, volgden: Schetsen van Ierse
zeden; De Hindoosche moeder; Licht en schaduwzijde der tegenwoordige Vlaamsche
letterkunde; Koningin Maria, gemalinne van Willem III; De Dooden-brug te Lucern;
Salomo en de koningin van Scheba, en tenslotte zes gedichten, waarvan vijf vertaald.
Een paar platen sierden de tekst.
Met een enkele uitzondering waren zowel de kritische als de bellettristische
bijdragen anoniem; een spaarzame hoofdletter is de uiterste concessie aan het
persoonlijke. Zelfs van de redacteuren, Potgieter en Robidé van der Aa, bleven de
namen achterwege: de Gids moest als eenheid spreken. Maar ook de kleine kring
van ingewijde vrienden zal niet geweten hebben, dat deze eenheid voorlopig in haast
absolute graad bestond. Immers: én de polemische inleiding én een belangrijk deel
der beoordelingen én vrijwel alle Mengelingen waren afkomstig van maar éen
persoon: Potgieter.
Dit eerste nummer bleef karakteristiek voor de eerste jaargang. Bij het bespreken
van een groot aantal nieuw verschenen werken waagde de Gids zich op de meest
verspreide gebieden der menselijke gedachte. Men had bevoegde medewerkers weten
te vinden voor bepaalde rubrieken, maar bij de recensies over proza en poëzie waren
er toch niet minder dan veertien met Potgieter als anoniem auteur. Zijn beschouwing
over de gedichten van Goeverneur, Hasebroek en Beets neigt door te grote
welwillendheid bij te geringe stijlkritiek tot overschatting, niet slechts van hén, doch
ook van terloops genoemden als Helmers, Tollens en Loots. Maar hier staat tegenover,
dat hij de moed had om de driemaal herdrukte poëzie van Spandaw te vonnissen als
epigonenwerk. Nergens echter toonde hij zich zó superieur, als in de gedocumenteerde
pleitrede voor het weinig gelezen werk van de zeventigjarige Staring: een meesterstuk
van kritische zin en onafhankelijk versgevoel. Het werd in deze jaargang slechts
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geëvenaard door de scherpzinnige studie, waarin Bakhuizen van den Brink de
succesrijke ‘Roos van Dekama’ ontleedde: een onweerlegbare afrekening met de
stijl, de sfeer, de strekking, de psychologie; een gereserveerde erkenning slechts van
de beweeglijke verbeelding en de wel boeiende verhaaltrant.
Heel wat groter nog was Potgieters aandeel aan de Mengelingen. Vond men onder
de gedichten enige van Beets, Heije en S.J. van den Bergh: zeker de helft, slechts
gesigneerd met geheimzinnige hoofdletters, was van hém. En had niet Bakhuizen
van den Brink in mei, juni, augustus en december 1837 door zijn diepgaand en
uitvoerig cultuurhistorisch essay over ‘Vondel met Roskam en Rommelpot’ anoniem
een belangrijke uitzondering gevormd, dan waren Hildebrands aardig geschreven
maar in wezen tamelijk conservatieve bijdrage ‘Vooruitgang’ en de middelmatige
schets ‘Reinder’ door Robidé van der Aa de enige onderbrekingen geweest in
Potgieters lange reeks van rijkgeschakeerde doch gelijkelijk naamloze verhalen,
karakterstudies, fantasieën en bewerkingen.
De verrassende veelzijdigheid van zijn talent heeft de schijn gewekt als had een
hele groep medewerkers zich aan de Gids verbonden. Lijkt het een krijgslist, deze
splitsing van zijn persoonlijkheid, het was ook en bovenal een behoefte van zijn
romantische aard. Reeds in ‘De Muzen’ had deze jonge amsterdamse handelsagent,
die overdag de Beurs en 's avonds de tempel der schoonheid betrad, zich als landjonker
gedroomd: een droom die hem, ondanks zijn innige trots op Hollands oude stedelijke
burgerij, zou begeleiden tot zijn dood. Ook in de jaren, toen verschillende jongeren
zijn blad hun medewerking schonken en men bovendien zijn pseudoniemen kende,
deed hij voor de verscheidenheid zijner publikaties, van de verscheidenheid in
ondertekening geen afstand.
Door Potgieter en Bakhuizen van den Brink, die tezamen met een arts en een jurist
in 1838 de redactie vormden, was de Gids in staat gedurende enige jaren kritisch
leiding te geven aan de literatuur. Tezelfdertijd probeerde Potgieter ook nog het peil
der dichterlijke almanakken te verhogen door zijn fraai verzorgde jaarboekje
‘Tesselschade’, dat in 1838, 1839 en 1840 verscheen. Ofschoon Bakhuizen, blijkens
zijn kritieken, aanvankelijk minstens evenzeer als Potgieter bezield werd door de
gouden-eeuwse voorkeur, ontwikkelde hij zich na 1840 duidelijker in weten-
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schappelijke zin. Terwijl voor hém, in overeenstemming met het inzicht van Geel,
de Gids voornamelijk waarde had als academisch-kritisch orgaan, bleef Potgieter
trouw aan de aanvankelijke opzet. Het tot openlijk conflict geworden geschil tussen
de wetenschappelijke en de romantisch-letterkundige richting nam een onverwacht
einde, toen Bakhuizen van den Brink in oktober 1843 wegens schulden het land
ontvluchten moest. Het blad bleef behouden als veelzijdig tijdschrift, waarin dank
zij Potgieters enorme werkkracht regelmatig een kundige beoordeling plaats vond
van proza en poëzie, al zoekt men van enige belangrijke werken een bespreking
tevergeefs. Ook Bakhuizen van den Brink zond uit het buitenland nog enkele
bijdragen, o.a. in 1846 zijn befaamde ‘Cartons voor de geschiedenis van den
Nederlandschen vrijheidsoorlog’.
Hoe onmiskenbaar de invloed ook is, die de Gids door zijn kritiek heeft uitgeoefend
op de gehele letterkunde, toch vindt men in de Mengelingen maar gedurende enkele
jaren iets van een zekere dichterlijke en novellistische bloei. Tot 1845 was tenminste
de helft der verzen van Potgieter afkomstig, terwijl Heije en Van den Bergh soms,
Beets en Goeverneur zelden medewerkten; in 1841 publiceerde Da Costa, naamloos,
zijn fraaie gedicht ‘Bij de rivieren van Babel’. Het jaar 1845 bracht een bijdrage van
een jonge katholieke handelsman, Alberdingk Thijm; 1846 iets van Ter Haar, een
predikant, wiens dichterlijke vertelling ‘Huibert en Klaartje’, in de trant van Tollens,
een paar jaar tevoren veel succes had geoogst; tevens bevatte jaargang 1846 een vers
van de amsterdamse journalist De Bull. In 1848 volgde iets van de jonge theologische
student De Genestet. Maar daarna kwamen de magere jaren: 1849 met éen gedicht,
van De Bull; 1850 met twee groepjes bewerkingen, van Heije en Van den Bergh;
1851 met iets van Potgieter, Hofdijk en Heije; 1852 met iets van Heije, Van den
Bergh en De Genestet. En dan: 1853 niets; 1854 niets; 1855 alleen wat van Schimmel;
1856 alleen wat van Potgieter; 1857 alleen wat van Heije. Eerst 1858 kent een zekere
opleving. Onweerlegbaar volgt hieruit de conclusie: het belangrijkste in de dichtkunst
van 1840 tot 1850, de reeks tijdzangen van Da Costa, is buiten de Gids gebleven,
evenals de romantische poëzie van Hofdijk en Thijm, en tussen 1850 en 1860 de
stichtelijke liederen van Beets, Hasebroek, Ten Kate en De Genestet. Veel hiervan
vindt men zelfs bij de beoordelingen niet vermeld.

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

48
Ook het proza vertoont na een korte stijging een steile val: 1838 bracht behalve
Potgieters werk nog een drietal schetsen van Hildebrand, éen van Jonathan, en voorts
een novelle van Mejuffrouw Toussaint, een alkmaarse apothekersdochter, die kort
tevoren de aandacht had getrokken met ‘Almagro’: een romantisch verhaal over een
byroniaanse zeerover van franse adel, die door het godsvertrouwen van een hollandse
predikant en de liefde van een engelse vrouw bekeerd wordt tot een deugdzaam leven.
In de jaargangen 1839 tot 1844 vindt men zelden een andere schrijver dan Potgieter,
Bakhuizen van den Brink, Oltmans en Mejuffrouw Toussaint. Na 1844 ging het proza
kwijnen: 1845 en 1848 brachten nog iets van Potgieter, 1846 bevatte een verhaal van
Mejuffrouw Toussaint, maar de jaren 1847 en 1849 gaven geen enkele bladzijde
oorspronkelijk novellistisch proza; alleen 1850 verraste met de fraaie ‘Natuurtaferelen
op Java’ door de indische predikant W.R. Baron van Hoëvell.
De Gids, inmiddels ook formeel gewijzigd, doordat in 1848 de splitsing in
Boekbeoordelingen en Mengelingen verviel, werd een bezadigd maandblad, dat zijn
honderden pagina's gevuld zag met ietwat professorale artikelen over godsdienstige
en wijsgerige, geschiedkundige en militaire, sociale en economische vragen, terwijl
slechts ongeregeld een kritische en uiterst zelden een scheppende bijdrage die sfeer
doorbrak. De literatuur was niet langer de centrale, allesdoordringende stuwkracht,
maar éen der vele onderwerpen waarover men schreef: tussen de gespecialiseerde
en daardoor zelfstandig geworden rubrieken zélf een rubriek met gespecialiseerd
karakter.
Is de bloei kort geweest, toch, ín die bloeitijd was de Gids de levende eenheid van
de drie krachten, die karakteristiek zijn voor het midden der negentiende eeuw: de
liberale kritische gedachte, de verbeeldingshartstocht voor het verleden en, zij het
in mindere mate, de grillige zelfbevrijding van de humor. Werd ook buiten de kring
van dit tijdschrift in elk dezer drie opzichten veel voortgebracht van onbetwistbaar
belang: nergens anders dan in de Gids gingen zij samen, bij niemand dan bij Potgieter
waren zij evenwichtig éen.
Dat is zijn grootheid.
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III [Historische romans en historische gedichten na '37]
Het nieuwe is nooit geheel nieuw. Wat wij nieuw noemen, is vaak maar een
hergroepering van het bestaande. Wanneer de uit het buitenland aanbruisende vloed
van schone gevoelens: de romantische liefde voor het voorbije, ook uitgolft over ons
vlakke land, blijkt toch wel vrijwel alles te worden opgevangen binnen de oude
dijken. De vroegere stromingen: het nationale, het godsdienstige, het wijsgerige, het
humoristische, blijven herkenbaar, al worden ze door het historische enigszins
vervormd. Bij alle beslissende verschillen van generatie, persoonlijkheid en talent,
is er toch een wezenlijke verwantschap tussen Tollens en Potgieter: beiden beheerst
door sterke liefde voor ons volk; tussen Bilderdijk en Truitje Toussaint: beiden
gedreven door een krachtig protestantisme; tussen Kinker en Bakhuizen van den
Brink: beiden begaafd met de kritische wil tot gedocumenteerde waarheid; tussen
Staring en Van Lennep: beiden geneigd tot scherts en speelse verbeelding. Behalve
Conscience als Vlaming, neemt alleen Oltmans door zijn vertedering voor het
verleden-op-zich-zelf een aparte plaats in.
Voor het eerst overweegt in onze letterkunde het proza. Door de drie boeken van
1838: De schaapherder, De leeuw van Vlaenderen, De graaf van Devonshire, en door
de twee van 1840: Ferdinand Huyck, en Het huis Lauernesse, wordt de gelijktijdige
poëzie in de schaduw gesteld. In Vlaanderen is dit nog duidelijker dan in Holland,
al komt dat door de arbeid van maar éen persoon. De rederijkerij, die daar eeuwen
lang voor talloze rijmelaars een aangename illusie, maar voor de waarlijk begaafden
een ernstige belemmering had gevormd, oefende nog steeds een grote invloed uit en
zou ook in het Noorden tegen het midden der eeuw tot nieuwe bloei geraken in
honderden ‘Kamers’, over het hele land verspreid.
De antwerpse ambtenaar Jan Frans Willems, in 1831 als Flamingant overgeplaatst
naar het dorpje Eeklo, ontleent zijn belang geheel aan zijn grote autodidactische
kennis en zijn wekkend leiderschap, maar bleef als dichter een navolger. Prudens
van Duyse, een dokterszoon uit Dendermonde, sinds 1837 leraar en archivaris te
Gent, betoonde zich in zijn ‘Vaderlandsche Poëzy’ een vlot berijmer van nationale
en romantische onderwerpen, doch zijn taal was te vol van gemeenplaatsen, zijn rit-
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mische virtuositeit te onpersoonlijk, om zijn verzen boven het middelmatige te
verheffen. Niet anders staat het met Ledeganck, een kunstminnend jurist, later
schoolopziener, bij wie een sterke trek van sentimentaliteit het jeugdwerk typeert.
De interessantste figuur is wel de antwerpse volksjongen Theodoor van Rijswijck,
wiens bescheiden begaafdheid zich eerst halsbrekend waagde aan navolging van de
verheerlijkte noordnederlandse dichters, maar die later in eenvoudiger taal zijn eerlijke
spot en verontwaardiging uitte, en daarmee in zijn geboorteplaats een grote populariteit
verwierf. Zijn stadgenoot, de fijnzinnige arts Johan Alfried de Laet, schreef
zangerig-romantische gedichten, terwijl de gemeente-ambtenaar Van Kerckhoven,
die enkele jaren te Bologna medicijnen had gestudeerd, in zijn tijdschrift ‘De
Noordstar’ kritisch leiding trachtte te geven aan de vlaamse literatuur, doch poëtisch
zelf geen volwaardig werk voortbracht. Hoe zeer is Conscience als romantisch
kunstenaar hun aller meerdere!
Conscience's vader, geboortig uit Besançon, was als napoleontisch ambtenaar
getrouwd met een antwerps meisje en na de franse tijd als kleine handelaar in
Antwerpen blijven wonen. De tengere, ziekelijke zoon Henri had dus thuis in zijn
jeugd behalve het plat-Antwerps van zijn moeder, alleen Frans horen spreken, ofwel
een mengsel van slecht Frans en slechter Vlaams: het taaltje waarin zijn vader soms
zo boeiend kon vertellen. De kinderen groeiden in vrijheid op, totdat na de vroege
dood van hun moeder een stiefmoeder, streng en zuinig, de leiding kreeg van het
gezin. Al kwamen er nu conflicten, voor een behoorlijke ontwikkeling van de begaafde
knaap werd tenminste gezorgd. Onder zijn vrienden waren enkele jongens met
bewust-vlaamse overtuiging, o.a. De Laet. De opstand van 1830 bracht hem, als
zeventienjarige, in het belgische leger. Toen hij een paar jaar later, uit de dienst
ontslagen, zich thuis in een oude kroniek verdiepte, bekroop hem de lust om een
frans verhaal te schrijven over de Beeldenstorm. Maar het wérd vlaams: in 1837
verscheen ‘Het wonderjaer’.
Maakte dit werk Conscience's naam reeds in beperkte kring bekend, in 1838 bracht
‘De leeuw van Vlaenderen’ de volle openbaring van zijn talent, dat grootheid zocht
in grootgeziene gestalten. Zeker, de slecht-verzorgde en onpersoonlijke stijl is in de
beschrijvingen zelden beeldend, in de gesprekken zelden
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levend. De oppervlakkige zwart-wit-psychologie geeft aan alle figuren iets
onwezenlijks. De opdringerig-nationale strekking doet het verhaal soms overgaan
in een pamflet. De intrige is vol toevalligheden. En tóch bezit deze roman iets van
een primitieve, haast barbaarse pracht. Van de verraderlijke gebeurtenissen rondom
de vlaamse gravenfamilie tot de uittocht der brugse gilden, hun welgeordend
legerkamp, hun vastberaden strategie, is er een voortdurend toenemen van het
algemene en massale. En in de ontzettende vernietiging van het rijk-toegeruste franse
leger in de Guldensporenslag van 1302 voelt men de heroïsche strijd van volk tegen
volk.
Conscience's proza is wel het tegengestelde van woordkunst. Maar dit
hartstochtelijke boek werd niet geschreven in woorden en zinnen: het bestaat uit
taferelen, uit visioenen; het is geschilderd met bloed en vuur. Ruw en heftig léeft het
door de oerdrift van geheel een onderdrukte natie, door de felle haat jegens de
opdringende verfransing, door de triomferende vrijheidsdrang der middeleeuwse
stedelingen, boven wier naamloze scharen de niet-meer-menselijke gestalten oprijzen
van Pieter de Coninck en Jan Breydel: juist in hun starre eenzijdigheid de zinnebeelden
van voorzichtig staatsmansbeleid en van vermetele strijdersmoed. Dit alles verklaart
niet enkel de duurzame populariteit en het succes van de vele vertalingen: het verklaart
ook, waarom het latere historische werk van Conscience, bij beter verzorging van
de onderdelen, toch als geheel een zwakker indruk maakt.
Terwijl de voorkeur voor de middeleeuwen bij Conscience principieel is, gelijk
bij Potgieter de liefde voor de tijd van Frederik Hendrik, heeft Oltmans in zijn laatste
en beste roman ‘De schaapherder’, de nadagen der Hoekse en Kabeljauwse twisten
alleen gekozen uit bewondering voor Jan van Schaffelaar en diens heldhaftige dood.
Méer nog dan in ‘Het slot Loevestein’ wordt het historische door het romantische
overheerst. De samenhang van het boek ligt grotendeels in de wederwaardigheden
van de schone smidsdochter Maria, die, verloofd met Van Schaffelaar, maar tevens
bemind door zijn wapenbroeder Frank en belaagd door zijn duivelse vijand Perrol,
tenslotte haar leven in een klooster eindigt. Geheimzinnige gestalten als de
schaapherder, en de heks van de Hunneschans, hebben groter aandeel aan de handeling
dan de machtige utrechtse bisschop. Gruwel-
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tonelen gelijk Perrols nachtelijk bezoek aan het heksenhol en zijn lugubere
vergiftigingsdood, eisen sterker aandacht dan politieke gebeurtenissen, zoals de slag
bij Eenmes en de belegering van Barnevelds toren. Doch de intrige is knap gevonden,
de figuren zijn goed verantwoord, de sfeer is behoorlijk volgehouden. Reeds in
november 1838, toen er nog maar twee van de vier delen verschenen waren, plaatste
de Gids een vleiende aankondiging: ‘Door naauwkeurige studie der geschiedenis,
door vlijtig onderzoek naar plaatselijke toestand, zeden, leefwijze en gebruiken onzer
voorvaderen, is de Schrijver er in geslaagd, aan zijn verhaal de levendigste kleur van
den tijd mede te deelen’. Nadat Oltmans aan de Gids van 1840 vier historische
novellen had bijgedragen, werd hij in 1841 redacteur. Maar behalve een zestal weinig
belangrijke schetsen, gaf de ziekelijke en door zijn vaders dood verarmde kunstenaar
niets meer in het licht. In 1845 verliet hij onopgemerkt de redactie, in 1847
Amsterdam. Vereenzaamd stierf hij in 1854.
Ook Van Lennep, die met vlotte pen een reeks geschiedkundige verhalen en
toneelstukken schreef, schiep in deze jaren zijn meesterwerk: ‘De lotgevallen van
Ferdinand Huyck’. Heeft de schrijver een aristokratisch tegenstuk willen leveren van
‘Sara Burgerhart’, waarin door Wolff en Deken alleen de burgerij was uitgebeeld,
zo kon hij daarin enkel slagen, doordat hijzelf in zo hoge mate achttiende-eeuwer
was. Gevormd door zijn intellectuele familietraditie, had hij in een kortstondige
toenadering tot Bilderdijk en in de daarop gevolgde vlaag van romantisch nationalisme
slechts blijk gegeven van zijn aanpassingsvermogen. Maar nu hij schreef over de
amoureuze en andere verwikkelingen, waarin de charmante zoon van Amsterdams
hoofdschout zich verwarde, over de rijke kooplieden met hun vorstelijke buitens,
hun vergulde beschaving, hun vermaken en hun lijfpoëten, gaf hij weer wat hij van
jongs af had gekend en bemind: het Amsterdam der regenten, dat door de franse tijd
wel geschokt maar niet verdwenen was, doch nu langzaam ten onder neigde in het
midden der eeuw. Al kunnen Potgieter en Bakhuizen van den Brink zich moeilijk
onttrokken hebben aan de bekorende vlotheid van dit geestige, ietwat gemystificeerde
avonturen-verhaal, zij voelden te goed, dat het ontstaan was uit onredelijke liefde
voor een tijdvak, dat bij hen slechts weerzin wekte: de Gids liet het ongerecenseerd.
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Noch Oltmans met zijn brede oudheidkundige kennis, noch Van Lennep met zijn
vrolijke verhaaltrant, maar Truitje Toussaint verwierf de meestergraad in het
historisch-romantische genre. Twee eigenschappen hebben haar hiertoe in staat
gesteld: een fijne vrouwelijke intuïtie en een allesbeheersend christelijk geloof. Uit
haar intuïtie ontstonden al die van-binnen-uit verantwoorde persoonlijkheden, die
het edelste bezit zijn van haar werk: de levende gestalten van hen, wier daden wél,
maar wier karakters niet in de jaarboeken staan opgetekend. De geschiedenis is geen
werktuiglijke aaneenschakeling van feit na feit. Eerst dán wordt een gebeurtenis
voortgezet in een volgende, wanneer menselijke hartstochten, belangen en idealen
drijven tot een menselijke handeling.
Doch haar geloof ziet niet het menselijke als diepste grond: het historisch gebeuren
is méer dan een botsing van ongerichte krachten, het is een in mensenharten
voltrokken zinrijk groeiproces naar een door God gesteld doel. Dit is de centrale
idee, die aan haar romans een hechter eenheid schenkt dan in de samenhang der
feitelijke gebeurtenissen kan worden bereikt, maar die tevens de grenzen bepaalt,
waarbinnen haar werk gebannen blijft. In de motieven die zij kiest, ligt de strekking
veelal reeds opgesloten. Maar zelfs als zij die eraan toevoegt, is het geen opzettelijke
tendentie, doch evenals bij Drost een innerlijke wetmatigheid. Voor de triomferende
zonde is bij haar geen plaats: de boosaardige typen, die zij stelt tegenover de
evangelische karakters, kunnen wel tijdelijk hun invloed oefenen, zegevieren doen
zij echter nooit. Zij worden bekeerd, óf zij gaan aan de gevolgen van hun misdrijf te
gronde: Gods liefde of Gods gerechtigheid overwint. Maar het is een God van
nederduits-hervormde stempel, het is de God van een braaf, degelijk, typisch
negentiende-eeuws Réveil-geloof. Aan Truitje Toussaint was hartstocht even vreemd
als twijfel, en dit feit, tezamen met een weinig ontwikkeld taalgevoel, heeft haar
verhinderd de uitzonderlijk grote kunstenares te worden, waartoe zij door haar
historische verbeelding scheen voorbestemd.
Hoewel in haar eerste roman, ‘De graaf van Devonshire’, haar persoonlijke
begaafdheid soms overwoekerd wordt door invloeden van Scott en de franse
romantiek, noemde Potgieter dit werk ‘een zeldzame eersteling’. Maar hij verlangde
méer: ‘Een waarlijk Nederlandsche roman, door eene vrouw van haren aan-
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leg, na ijverige studie, geschreven, zou, verbeelden wij ons, een uitmuntend werk
zijn.’ Toen Bakhuizen van den Brink, naamloos zoals tevoren Potgieter, een jaar
later de theatrale hevigheden van ‘Engelschen te Rome’ besprak, en de vooruitgang
bepaalde die haar talent te zien gaf, kondigde hij aan, dat er ‘van de veelbelovende
Schrijfster een Vaderlandsche Roman ter perse was.’ Die roman, op verzoek van een
uitgever geschreven, was ‘Het huis Lauernesse’. De Gids evenwel, hetzij van opvatting
dat twee recensies voorlopig voldoende was, hetzij maar weinig ingenomen met de
blijkbare rechtzinnigheid van de schrijfster, liet ondanks haar herhaalde aandrang
dit historisch-psychologische meesterwerk onbeoordeeld.
‘Het huis Lauernesse’ beschrijft in een vaak slordige stijl de invloed van de
Hervorming op het burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders. Met deels
gefingeerde figuren, waarvan de zachtmoedige prediker Paul van Mansfeld wel de
voornaamste is, heeft Mejuffrouw Toussaint een genuanceerd beeld gegeven van de
zestiende eeuw. Evangelie en fanatisme, wreedheid en liefde, verraad en
martelaarschap: alles is aanwezig. En niet in starre typen, maar levend en beweeglijk
in mensen, die de grote west-europese verschuivingen als gewetenskwesties
ondergaan, doch behalve de genade van hun geloof ook de zonde hunner driften
bezitten. De diepste tragedie: als waarheid op waarheid botst, en trouw op trouw,
beheerst Aarnoud en Johanna Bakelsze, broer en zuster, van wie de éen, machtig
geworden als spaans inquisiteur, de ander tegenover zich ziet, wanneer zij als vrouw
van een hervormde martelaar hem een gunst komt vragen. Hoezeer bereid om ook
de katholieken een eigen karaktergrootheid te gunnen, toch koos de schrijfster
duidelijk de kant van de Hervorming: ‘Een groot werk des Heeren, ofschoon door
zwakke, zondige menschen volbracht’, zoals zij aan het einde van haar leven getuigde.
Haar volgende roman ‘Eene kroon voor Karel den Stoute’, oorspronkelijk in de
Gids gepubliceerd, mist door een al te romantische liefdes-intrige de staatkundige
grootheid, die men verwachten kon. Terwijl Truitje Toussaint nu verschillende
novellen schreef, deels voor de Gids, bereidde zij zich vóor op groter werk - tot haar
enorme arbeidskracht tijdelijk verzwakte door de vlucht van Bakhuizen van den
Brink, met wie zij sinds de herfst van 1841 verloofd was. Hun verhouding werd, na
enige jaren slepend te zijn gebleven, voorgoed verbroken.
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Al sedert 1836 had Potgieter, die zich nooit waagde aan een roman, verschillende
historische verhalen en gedichten geschreven, deels in jaarboekjes, grotendeels in
de Gids. Tot de belangrijkste behoren de fraaie novelle over Poot en zijn uitgever:
‘De foliobijbel’, en het poëtische visioen van gouden-eeuwse weelde en verliefdheid:
‘Afrid ter valkenjagt’, geschreven bij een schilderij van A. van der Velde.
Maar het interessantste zijn de ‘Liedekens van Bontekoe’, die in 1840 als aparte
uitgave verschenen. De spannende episode uit het beroemde reisverhaal, namelijk
dat schipper Bontekoe, varende in een prauw met bloeddorstige inlanders, zich het
leven redde door te zingen, heeft Potgieter ertoe geïnspireerd om in epische vorm
een beschrijving van de spannende tocht, in lyrische een reeks liedjes te dichten.
Werd het daardoor wat tweeslachtig, anderzijds kreeg het een zekere rijkdom; de
fraaie verbeelding van de natuur op Sumatra wordt afgewisseld door een tiental
zeldzaam goed in zeventiende-eeuwse stijl geïmiteerde gezangen. Bakhuizen prees
in zijn Gids-kritiek met name Roeltjen uit de Bontekoe, Machteld, en Dieuwertjen,
en concludeerde: ‘Het denkbeeld, dat den Dichter voor den geest zweefde, was
oorspronkelijk en nieuw; zijn kunsttalent, zijn studie, zijn smaak deden hem bij eene
eerste proeve in een nooit in dien omvang, nooit uit dat, oogpunt beoefend genre, de
volkomenheid bijna bereiken.’ Toch sluiten deze ‘Liedekens’, door hun didactische
bedoeling tamelijk nauw aan bij de historisch-nationale richting van Tollens: ze zijn
daarvan in zekere zin de superieure variant.
Zulk een lof kan men onmogelijk toekennen aan Beets' laatste romantische gedicht:
‘Ada van Holland’, een tamelijk mat rijmverhaal over de ongelukkige gravin, die
nog vóor haar vaders begrafenis door haar moeder werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk
van Loon, en, na door haar vijanden gevankelijk naar Texel te zijn gevoerd, daar
spoedig eenzaam stierf. Belangrijker dan dit werk zelf, dat de vergelijking met
Starings gelijknamige vers niet kan doorstaan, is de opdracht aan Tollens: de
erkenning van een geestverwantschap, die trouwens reeds gebleken was uit de
‘Gedichten’ van 1837. Maar toen Beets in 1840 met een aardig opstel openlijk zijn
‘zwarte tijd’ van romantische navolging afsloot - zwart door een geheel ándere zonde
dan waar hij zich van bewust was: namelijk gebrek aan dichterlijk karakter - waren
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nieuwe, hoewel nauwelijks jongere auteurs hun publikatie al begonnen.
In het avontuurlijke gedicht ‘De boekanier’ van de dertigjarige zee-officier Meijer,
en in ‘Rosamunde’ van de vierentwintigjarige alkmaarse goudsmidszoon Hofdijk,
doet de byroniaanse romantiek zich met nieuwe driftigheid gelden. Niet minder
verzot op gruwelen dan Van der Hoop, die in een gedicht als ‘De renegaat’ en een
noodlotsdrama als ‘De horoscoop’, beide van 1838, blijk had gegeven van
overspannen verbeelding, liet Hofdijk zijn liefdesgeschiedenis spelen in het Italië
der Longobarden en uitlopen op wederkerige moord van twee der hoofdpersonen en
zelfmoord van de derde. Behalve een paar onbelangrijke legendes in dichtvorm,
verscheen van hem nog ‘De bruidsdans, een lied van den Minstreel van
Kennemerland’: de geschiedenis van een jonkvrouw, die, verliefd op een knecht
maar gehuwd met een ridder, van hartzeer sterft. Na deze overmoedig-berijmde
pathetische taferelen, welke hem meer naam dan roem verschaften, staakte Hofdijk
zijn publikaties, om de vrije tijd, die zijn slechtbetaald klerkenbaantje hem liet, te
wijden aan de studie van Kennemerlands geschiedenis. Terwijl Bakhuizen van den
Brink ‘De boekanier’ een uitvoerige, zij het ook zeer kritische bespreking waardig
keurde, werd van Hofdijk alleen het zwakste: ‘Egmond in 1004 en 1021’ in de Gids
behandeld: een vernietigend vonnis, ondertekend door Helvetius van den Bergh.
Maar ook van andere zijde, van de groningse letterkundigen Hecker en Goeverneur,
en uit de kring der utrechtse studenten kwam verzet tegen de geïmporteerde
gruwelijkheden. Sinds december 1842 verscheen te Utrecht het tijdschrift ‘Braga’,
geheel in rijm, dat door Ten Kate, Winkler Prins, Kretzer en hun medewerkers
gedurende twee jaar voorzien werd van een kostelijke reeks parodieën. In studentikoze
dwaasheden als het ‘Fragment van een berijmd verhaal naar den laatsten smaak’
richt de romantiek zichzelf glimlachend te gronde. Voor de romantische zelfspot van
de humor is de romantische verheerlijking van de historie niet heilig en dus niet
veilig meer.

IV [De humoristische richting]
In alle west-europese landen is de bloei van de historische roman tevens de bloeitijd
geweest van de humoristische novelle:
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overal bracht de kentering naar de moderne tijd spanningen teweeg, waardoor het
de kunstenaars onmogelijk werd hun inspiratie te vinden in de werkelijkheid. Niet
in staat de ernst van de eigentijdse samenleving te verdragen, vluchtten zij met hun
gevoelens: in het doodsverlangen, in de eenzame natuur, in een verbeeld verleden,
in de godsdienst - of in het spel. De sentimentele roman bezit in een groot getal
zelfmoorden zijn sociale parallel. Het gedweep met mensloze bossen en velden wordt
eerst begrijpelijk als afkeer van de ‘moderne’ stad. De liefde voor de historie zoekt
in een droom-wereld wat de eigen wereld mist: eenheid, vrijheid, geluk. Het Réveil
is maar de nederlandse golf van een europese vloed van bekeringen. Geheel de
romantiek, die al deze vaak tegenstrijdige strekkingen omvat, kan slechts verklaard
worden als de veelsoortige uiting van een algemeen onlustgevoel, zoals dat blijkbaar
in elke tijd van ommekeer de mensen beheerst.
Wellicht verdient de vlucht in het spel, die wij humor noemen, de naam van vlucht
het minst. De humorist immers is de enige romanticus die de spanningen erként.
Maar, terwijl hij ze erkent, weert hij hun ernst met zijn speelsheid en tracht hij de
tweespalt te verzoenen in een dwaas-wijze glimlach. De humor van de grote engelse
en duitse schrijvers: Sterne, Lamb en Dickens, Jean Paul en Heine, wier voorbeeld
hier is nagevolgd, was een schijnbaar luchtige maar in wezen haast heldhaftige poging
om de kwellende contrasten van enkeling en samenleving, van natuur en beschaving,
van deugd en zonde, van stof en geest, áls contrasten op te heffen, door ze telkens
alle twee te relativeren. Het meeste leed verliest zijn scherpte, zodra men het als
betrekkelijk erkent. Het leven met zijn oneindige grilligheid is nooit alleen tragisch.
Men moet de mensen en dingen niet al te gewichtig nemen, dat zijn ze niet waard.
Sinds Erasmus in een tijdvak van de wreedste ellende zijn geniale ‘Lof der Zotheid’
schreef, weet men voorgoed, hoe zich de wijsheid hullen kan in dwaas costuum.
Ofschoon al ruim een halve eeuw de engelse humor hier was vertaald en geïmiteerd,
werd kennelijk pas na 1830 de sfeer geschikt voor een meer zelfstandige humoristische
literatuur. Niet enkel verschenen binnen weinig jaren de beste werken in dit genre:
‘Het Noorden’, de ‘Camera Obscura’, ‘Waarheid en droomen’ en de ‘Schetsen uit
de pastorij te Mastland’, maar
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ook waagde een groot getal van minder-begaafden zich aan deze moeilijke kunstvorm,
zó, dat Hildebrand op humoristische wijze klaagt over de vele ‘humoristen op rijm;
humoristen in proza; geleerde humoristen; huisselijke humoristen; hooge humoristen;
lage humoristen; hybridische humoristen; bloemetjens-humoristen; texten-humoristen;
sprookjens-humoristen; vrouwenhatende en vrouwenfleemende humoristen;
sentimenteele humoristen; ongelikte humoristen; gedachten-denkende humoristen;
boek-, recensie-, mengelwerk-, brief-, voorrede-, titelblad-humoristen; humoristen,
die op de groote lui schelden en verklaren dat die geen greintjen gevoel hebben,
omdat zij een knecht hebben met galons aan den rok, en een spelende pendule;
humoristen, die het met de bedelaars houden in de boeken en ze naar Frederiksoord
helpen sturen in de Maatschappij van Weldadigheid; reizende humoristen; zittende
humoristen; tuinen prieeltjen-humoristen, wier vrouwen aan iets anders bezig zijn
terwijl zij humoriseren; en dan eindelijk de heele simpele plattelands-humoristen.’
Kon Beets zichzelf bedoelen met de humoristen op rijm, om zijn studentikoze
gedicht vol byroniaanse uitweidingen ‘Masquerade’, waarschijnlijk heeft hij, behalve
aan de grapjassen die de ‘Almanak voor Hollandsche blijgeestigen’ volschreven,
óok gedacht aan de amusante gronings-leidse student-literator Goeverneur alias Jan
de Rijmer met zijn half ernstige, half spotlustige ‘Gedichten en rijmen’, en aan de
haagse boekdrukker Van Zeggelen die in 1838 bij een niet kieskeurig publiek een
groot succes behaald had met ‘Pieter Spa's reize naar Londen’: een
breedsprakig-luimige beschrijving van veel zonderlinge ervaringen.
Het is waarschijnlijk, dat zowel de ‘geleerde humoristen’ als de ‘recensie- en
voorrede-humoristen’ bedoeld zijn als hatelijkheidjes tegen Prof. Geel, die zich in
de voorrede van zijn bundel ‘Onderzoek en Phantasie’ met veel geest had gekant
tegen Hildebrands reactionaire voorkeur voor een niet-wetenschappelijk geloof boven
een wetenschappelijke zekerheid, zoals die blijken kon uit de schets ‘Vooruitgang’
in de Gids van november 1837. Hoe gekwetst de hooghartige student-auteur zich
voelde door deze puntige kritiek, een aanval op de ‘verhandelende humoristen’ is
toch achterwege gebleven. Trouwens, Geel gaf hem weinig vat, want zijn meesterlijke
boekje is tegelijk een hoogte-
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punt van de verhandeling, en een persiflage. De fijnzinnige denker, geboeid door het
veelzijdige van alle verschijnselen, had reeds in 1835 een onovertrefbaar staal van
humoristische betoogtrant geleverd, met zijn socratische dialoog over de begrippen
klassiek en romantisch, het ‘Gesprek op den Drachenfels’; in 1837 droeg zijn nieuwe
vertaling van Sterne's beroemde ‘Sentimental Journey’ er krachtig toe bij om hier te
lande het begrip voor de edelste vorm van britse humor te verhelderen; doch eerst
de bundel van zeer gevarieerde voordrachten, die in 1838 verscheen onder de
karakteristieke titel ‘Onderzoek en Phantasie’, deed Geel volledig kennen als éen
der geleerdste en tevens amusantste geesten van zijn tijd. In de Gids schreef Bakhuizen
van den Brink een bewonderende kritiek: ‘sedert de verschijning van dit Tijdschrift
kondigden wij nog geen Boek aan waarvoor wij meer sympathie gevoelden.’ En
Potgieter leed, naar men zei, lange tijd aan Geelzucht.
Gaat Hildebrand in zijn opsomming de toneel-humoristen voorbij, misschien was
dat uit prettige herinnering aan het enige oorspronkelijke blijspel uit die periode, dat
niet reeds bij verschijning verouderd bleek: ‘De Neven’. Deze Molière-achtige
comedie in verzen door Helvetius van den Bergh, een haagse ambtenaar van tegen
de veertig, die zich bij aanvallen van reumatiek wat afleiding verschafte door vrolijk
te schrijven, bevat in een dubbele liefdesintrige een aardige hekeling van standenwaan
en geldzucht. Blijkens een uitvoerige bespreking verwachtte Potgieter veel van dit
nieuwe talent. Maar ‘De Nichten’ werd door het publiek niet aanvaard, en de Gids
bekrachtigde dit vonnis.
Sedert Sterne waren de reizende humoristen talrijk geworden in alle europese
literaturen. Doelt Hildebrand op Geel, wiens eerste beschouwing gewijd was aan een
tocht naar Zwitserland? Op Lulofs, die een verslag vol uitweidingen had gemaakt
over een reis naar Baden-Baden? Op Wap, die zijn indrukken van Rome had
beschreven? Ofwel op Potgieter, wiens tweejarig verblijf in Zweden de aanleiding
was geweest van een uitvoerig werk, ‘Het Noorden in omtrekken en tafereelen’,
waarvan het eerste deel in 1836 verschenen was, en het tweede in 1840 zou volgen?
‘Het Noorden’ is geen verhaal, maar een losse rij schetsen, vertellingen, gedichten
en beschrijvingen, nu eens weemoedig, dan luchtig, doch steeds belangwekkend door
Potgieters gevoel voor
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sfeer, zijn scherp oog voor détails, zijn grote belezenheid en zijn brede belangstelling.
De engelse humor, die hij in deze jaren in en buiten de Gids bevorderde door
vertalingen uit Lamb, Dickens, Hazlitt, Leigh Hunt en anderen, is van overwegende
invloed geweest op zijn eigen schrijftrant, al was hij toen ook met Heine's Harzreise
reeds bekend. Zijn rustige, soms wat omslachtige humor is subjectief: geen grappige
situaties en zonderlinge persoonlijkheden geven aan ‘Het Noorden’ een humoristisch
karakter, al heeft het gezelschap in de postkoets evenals de koppige Engelsman bij
de zalmvangst iets heel komieks. Het is uitsluitend de grillige geest van de jonge
Potgieter, die, nu eens zwaarmoedig dan vrolijk gestemd, in alle kalmte verrast met
speelse wendingen en contrasten, en aldus door wisselend steeds zichzelf te zijn in
stijl en sfeer, de afzonderlijke gedeelten tot een boek en speciaal tot een boek van
humor maakt. Geel, geneigd tot een minder subjectieve denktrant, richtte dan ook,
in zijn overigens waarderende bespreking in de Gids, tot de auteur het vriendelijke
verzoek: ‘Ga even op zij, ik kan niet zien.’
Diezelfde persoonlijke sfeer kenmerkt Potgieters novellen uit de Gids, al zijn deze
merendeels ernstig van toon. Onder de luchtiger uitzonderingen behoren de
landjonker-achtige overpeinzing ‘Oudejaars-avond en Nieuwjaars-morgen’ en de
koddige anekdote van ‘Frans Hals en zijne dochter’. Maar vooral ‘Het togtje naar
ter Ledestein’ en ‘Lief en leed in het Gooi’, in de jaarboekjes ‘Tesselschade’ voor
1838 en 1839, tonen Potgieters ietwat stroeve humor in volle kracht. Zowel het
krampachtige ritje van de verliefde Willem Hofstee als de zorgvuldig genuanceerde
karakters der discuterende jongelieden vergoeden ruimschoots het tekort in
novellistische bouw. Bijzonder levendig is de in de Gids van 1844 opgenomen
vertelling ‘Hoe het Weeuwtje uit het Hof van Holland gevrijd werd’.
Niet uit de amsterdamse Gids-kring echter, maar uit de literaire club van leidse
studenten; niet van de dertigjarige Potgieter maar van de vijfentwintigjarige Beets
kwam het erkende meesterwerk van nederlandse humor, de Camera Obscura, in 1839
uitgegeven onder de schuilnaam Hildebrand. De oorspronkelijke editie bevat een
tiental schetsen, waaronder slechts drie van enige omvang: Een onaangenaam mensch
in de Haarlemmer Hout; De familie Stastok; Een oude kennis. Eerst in latere drukken
zijn de aanvankelijk deels verspreid gepubliceerde, deels in
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portefeuille gehouden verhalen eraan toegevoegd. Veel meer dan Potgieter heeft
Beets gebruik gemaakt van lachwekkende personen, situaties, gedachtensprongen
en stijltrucjes, gelijk die in de verwante buitenlandse letteren overvloedig te vinden
waren. Evenals zijn romantische poëzie vormt ook zijn humoristisch proza een bewijs,
dat de sterkste trek van Beets' begaafdheid lag in zijn bijzonder talent van ontlenen.
Maar bewonderenswaardig is de wijze, waarop hij de overgenomen procédé's heeft
weten toe te passen op hollandse, grotendeels zelfs haarlemse stof: als document van
negentiende-eeuwse burgerlijkheid is dit boek onovertroffen.
Begaafd met een scherp oog voor de werkelijkheid in kleur en vorm, vermocht
Hildebrand aan zijn beschrijvingen een buitengemene plastiek te geven. Zijn zuivere
en geschoolde stijl, waarvan de studentikoze lenigheid nog niet belemmerd werd
door quasi-aristocratische deftigheid, was minder doorwrocht maar ook minder zwaar
dan Potgieters proza, en bleek in staat tot alle fatsoenlijke capriolen die zijn speelse
stemming wenste. Zijn liefde voor het toneel schonk hem het vermogen om een
novelle evenwichtig op te bouwen en de afzonderlijke situaties aardig uit te werken,
al belette het tekort aan scheppende fantasie hem, ooit een ánder schema te bedenken
dan bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan. Zijn ietwat bekrompen neiging om
het ongewone als belachelijk te zien, wekte in hem een spotlustige kritiek, die niet
geremd werd door een hartelijke liefde voor de mensen. Alleen voor de ‘minderen’
toont Hildebrand een zekere minzame sympathie; doch tegen allen, die door afkomst,
aard of beschaving zijn gelijken schijnen of, zoals Nurks, zijn meerderen zijn, keert
hij zich met een glimlach van superioriteit.
Inderdaad is de grondslag van Hildebrands humor gelegen in de tegenstelling
tussen zijn eigen voortreffelijkheid en de daaraan gemeten ónvoortreffelijkheden
van zijn medemensen. Zowel de ouderwetse burgerij als de nieuwerwetse rijkaards,
zowel de scherpe cynicus als de goedmoedige naïeveling heeft hij humoristisch
gerelativeerd door zichzelf absoluut te stellen. Kan men zich hoger norm en
dientengevolge edeler humor denken - de Camera zou reeds veel hebben gewonnen,
wanneer de schrijver zich ertoe beperkt had, zijn persoonlijkheid slechts indirect uit
te drukken in het oordeel over zijn figuren. Temidden van de
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velen echter, die hij op vaak voortreffelijke en vermakelijke wijze heeft gechargeerd:
Pieter Stastok, Mevrouw Dorbeen, Dolf van Brammen en Mr. Bruis, is er éen, die
zonder neerbuigende hovaardij werd uitgebeeld als een evenwichtig, beschaafd,
hartelijk, gedienstig, deskundig, hoogstaand en genoeglijk man. Het scheppen van
zulk een edelaardige gestalte tussen een gezelschap typen en caricaturen is in zichzelf
een artistieke onevenredigheid, die enkel als humoristisch contrast aanvaardbaar zou
kunnen zijn. Maar zonder een vleug van ironie heeft Beets, kenmerkend genoeg, dit
ideale wezen bedoeld als zelfportret. Alleen bij een volk, waar de zelfingenomenheid
te algemeen is om als zonde te worden gevoeld, kon de Camera klassiek worden.
Maar het is niet enkel een ethisch, het is evenzeer een artistiek tekort: mede door het
achterwege blijven van de ‘mooie rol’ werd ‘Een oude kennis’ als miniatuurdrama
van ontgoochelde vriendentrouw dan ook Hildebrands meesterstuk. Bijzondere
betekenis heeft nog de tragische dorpsnovelle ‘Teun de Jager’.
Geheel anders geaard dan Beets, wiens toegewijde en bewonderende vriend hij
was, heeft Hasebroek met zijn gevoelige hartelijkheid, zijn bescheiden eenvoud, zijn
mild oordeel en zijn soms zo stekelige spot, ook een geheel ándere humor geschapen
in zijn ‘Waarheid en droomen’. De droefgeestige bundel ‘Poëzy’, die hij in 1837 had
uitgegeven, wekte bij Potgieter een vrij grote waardering. Maar uit de openhartige
brieven, scherp van stijl en vol uitweidingen, bespeurde deze tevens een ongewone
begaafdheid voor het proza. Zo schreef dan Hasebroek, inmiddels predikant geworden
te Heilo, waar hij en zijn begaafde zuster het centrum werden van een kleine literaire
lering, op verzoek van Potgieter voor ‘Tesselschade’ zijn eerste schets: ‘De
Haarlemsche Courant’. Naar voorbeeld van Lamb schiep hij zich een schijngestalte,
de oude weemoedig-ironiserende vrijgezel Jonathan, van karakter zijn evenbeeld,
maar van leeftijd en omstandigheden tamelijk verschillend. In de latere opstellen is
de figuur van deze eenzelvige grijsaard, die op een leven van mislukte liefde terugziet,
niet steeds consequent volgehouden, maar de sfeer van blijmoedige melancholie, die
de sfeer van Hasebroek zelf was, maakt ‘Waarheid en droomen’ toch tot een eenheid.
Door de dankbare glimlach om de eenvoudige vreugden des levens, die éen is met
de ironische glimlach om het onbelangrijke van alle menselijke eerzucht en
gewichtigheid, is Hasebroek een veel
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persoonlijker kunstenaar dan Beets, hoezeer hem als stilist diens fonkelende
virtuositeit ontbreekt.
Nog een ander uit de leidse vriendenkring, Johannes Kneppelhout, die door zijn
fortuin in staat was zonder examens te studeren en zonder ambt te leven, waagde
zich met hulp van enkele medewerkers aan humoristisch proza. Van december 1839
tot mei 1841 verschenen de afleveringen van de ‘Studententypen’ door Klikspaan:
een reeks schetsen, die een weinig verheffend maar blijkbaar tamelijk juist beeld
geven van de academische bevolking omstreeks 1840. Meer moralist dan kunstenaar,
bezit Kneppelhout noch het geestige taalgebruik van Hildebrand noch de milde
menselijkheid van Jonathan; hij heeft iets spectatoriaals, hij lijkt op Justus van Effen.
De tweede bundel, ‘Studentenleven’ genoemd, staat door breedsprakigheid en somtijds
grove stijl bij de eerste bundel achter.
Een verzamelwerk ‘De Nederlanden’, waarvoor Beets een serie typeringen schreef,
die later aan de Camera zijn toegevoegd, trachtte voor ons gehele volle enigszins te
doen wat de ‘Studententypen’ voor de leidse Academie deden: een beeld geven van
enige merkwaardige verschijningen en verschijnselen. De uitgave bleef echter
onvoltooid, mede door het ongunstige oordeel van de Gids.
In het najaar van 1841 namelijk publiceerde Potgieter zijn afwijzende kritiek tegen
het gehele genre: gekwetst in zijn trots als burger en als vaderlander, ziet hij in de
‘kopieerlust van het dagelijksche leven’ een zinloze oppervlakkigheid. Terwijl hij
aan ‘De Nederlanden’ gebrek aan nationaal gevoel verwijt, omdat men waagt ons
volk te karakteriseren door slepers, huurkoetsiers en peueraars, laakt hij in Hildebrand
het gemis aan idealisme: ‘De helft der aardigheden welke hij zoo overvloedig voor
ons veil heeft, zou hij moeten opofferen, zoo hij humaner was.’ Prijst Potgieter
tenslotte zonder voorbehoud de stijl, toch is voor hem het esthetische slechts
belangrijk, als het de vorm is van een ethische inhoud. Dit verklaart ook, waarom
Klikspaan een nauwelijks getemperde lof ontvangt: immers zulk een verbinding van
werkelijkheids-beschrijving met werkelijkheidsveredeling als hij beoogt, is volgens
Potgieter de nationale taak van de schrijver. Aldus gaat, evenals bij Dickens, de
humor over in sociaal gevoel.
Deels omdat anderen zich aan die taak onttrokken, deels ook on-
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der de indruk van de ontstellende crisis na 1840, heeft Potgieter zelf in een reeks
novellen zulk een ethisch realisme beoefend. In het voorjaar van 1841 verscheen de
beredeneerde belijdenis van zijn vooruitstrevende gezindheid: ‘Albert’; in het najaar
volgde ‘Als een visch op het drooge’, de trieste geschiedenis van enkele werkeloze
proponenten. Het slavenbestaan van de klerken op de allengs groter wordende
kantoren vindt men in ‘'t Is maar een pennelikker!’; het moeilijke leven van een
vrome vondelinge in ‘Hanna’; de onderdanige hulpbehoevendheid in ‘Blaauw bes,
blaauw bes!’. Al deze prozastukken zijn maar matig boeiend, doch als tijdverschijnsel
en voor de kennis van Potgieters persoonlijkheid bezitten ze een groot belang.
Een gelijkmatige verbinding van sociaal gevoel, speelse geest en innige
godsdienstzin kenmerkt de anoniem verschenen ‘Schetsen uit de pastorij te Mastland’,
waarin de schoonhovense predikant Van Koetsveld in 1843 de herinneringen
verwerkte aan zijn eerste standplaats, Westmaas. Zijn kalme maar fijne humor ontstaat
uit het contrast tussen de verhevenheid van zijn roeping en het armzalige van de
praktijk. Dominee noch kerk is in deze bundel van ernst en luim het absolute, maar
wel het koninkrijk Gods. Dáarmee vormt de dorpsgemeente een voortdurende
spanning, welke allerlei conventie, kleinzieligheid en eigenwaan, ook van de schrijver
zelf, zacht-humoristisch relativeert. Vervalt de auteur soms in al te schematische
tegenstellingen: de eigengereide én de ootmoedige rechtzinnige, de slonzige én de
fatsoenlijke arme, toch weet hij meestal zijn gegevens handig te groeperen, zodat
beelding en betoog, verhaal en vermaning in dit werk goed samengaan. Potgieter,
die in de Gids van januari 1844 een uitvoerig verslag uitbracht over dit boek,
voorspelde de schrijver succes: ‘Er is veel gezond verstand, er is veel vrolijk vernuft
in deze bladen; het lijdt geen' twijfel, dat zij uit behoefte des geestes werden
geschreven; - zij spreken tot ons, zij spreken over ons. Er schuilt meer leven en
liefdewekkends in dan in honderd kerkbodes!’.
Gezien de aard van ons volk, kan het nauwelijks verwonderen, dat ‘De pastorij te
Mastland’ aanvankelijk zelfs de ‘Camera’ en ‘Waarheid en droomen’ in populariteit
heeft overtroffen: het werd binnen tien jaar vijfmaal gedrukt. In latere schetsen
verdrong bij Van Koetsveld het zedelijk gevoel de humor en daarmede de strekking
het beeld: de maatschappelijke ellende was te
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ernstig geworden voor een speelse beschrijving. Interessant als sociaal verschijnsel,
bezitten zijn bundels van vaak nogal realistisch geschreven novellen literair maar
een gering belang. -

V [Politieke poëzie en zangen des tijds]
De economische en politieke werkelijkheid van omstreeks 1840 heeft zich niet enkel
indirect doen gelden in de historische roman, en direct in humoristische en sociale
novellen, maar ook, en nog onmiddellijker, in de lyrische poëzie. Drie dichters uit
drie generaties: de zestigjarige Tollens, de veertigjarige Da Costa en de dertigjarige
Potgieter, namen duidelijk drieërlei standpunt in en vertegenwoordigden aldus drie
grote groepen van ons volk.
Toen Tollens in 1840 de ‘Verstrooide gedichten’ bundelde, sloot hij daarmee het
tijdvak van de belgische opstand af. Ontstaan uit nationale opwinding en bedoeld
om deze nog te vergroten, hadden zijn verzen in de voorafgegane jaren hun werk
verricht. Hij kon ze nu rustig bijzetten in een gezamenlijk praalgraf. Zijn roem was
nog niets verminderd: de liefde van eenvoudigen en ontwikkelden omgaf hem;
redacteuren van jaarboekjes ombedelden hem; een gehele schaar van navolgers, hier
en in Vlaanderen, imiteerde hem: Bogaers, Ter Haar, Heije en Beets; Maria van
Ackere-Doolaeghe, Prudens van Duyse en Ledeganck - en toch kon het de besten
moeilijk ontgaan, dat het lied van Da Costa's dichterlijke wedergeboorte, ‘Vijf en
twintig jaren’, in kracht van verbeelding, diepte van gevoel, gloed van geloof en
concentratie van stijl, het werk van Tollens onvergelijkelijk overtrof.
Bijna twintig jaar was het geleden, dat de jonge Da Costa zijn vurig temperament
en zijn sterke maar retorische zeggingskracht had getoond in zijn bundels ‘Poëzy’.
Sindsdien had hij vrijwel gezwegen. En toen de dood ook de Meester het zwijgen
had opgelegd, was aan het dordts geloof geen stem gebleven in de letteren. Nu klonk,
overrompelend voor de dichter zelf die al zijn volwassen jaren aan de godsdienst
hield gewijd, opnieuw het innerlijk zingen der inspiratie. Maar overrompelend
evenzeer vingen voor hen, die in het Trippenhuis ter vergadering van het Koninklijk
Instituut luisterden naar hun nieuw-benoemde medelid, de ritmen hun spel, de
woorden hun belijdenis aan:
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Kan het zijn dat de lier, die sints lang niet meer ruischte,
Die sints lang tot geen harten in dichtmuzijk sprak,
Weêr op eens van verrukking en hemellust bruischte,
En in stroomende galmen het stilzwijgen brak? -

Een bekend ritme en bekende woorden: want deze aanhef was een huldigende variatie
op de ‘Duinzang’ van Da Costa's leermeester en vriend Prof. David van Lennep. In
alexandrijnen, waar Bilderdijks woordenkeus gepaard is aan een haast Huygensachtige
gedrongenheid, beschrijft het episch-didactische gedicht, na deze lyrische voorzang,
de jaren sinds 1815: de slag bij Waterloo, het derde eeuwfeest van Luther, de
woelingen van 1820, het Costerfeest, de revolutie van '30, de belgische opstand, de
komst van Napoleons gebeente naar Frankrijk - en telkens weer wordt dit overzicht
onderbroken door een getuigenis van christelijk geloofsleven, aan God deemoedig
onderworpen maar ook uit Gods naam onverwinlijk strijdbaar.
De dichter had aldus de schoonheid van de bijbeltaal verbonden met de historische
gerichtheid van de romantiek. Zijn pathos, zijn geestdrift, zijn apocalyptische
verwachtingen: wat waren zij ánders dan een verlangen naar goddelijke vervulling,
een hartgrondige hoop om aan dit al te aardse, al te armelijke bestaan te ontkomen
in een volstrekte zaligheid? Juist dit verklaart de enorme invloed, die Da Costa op
zijn tijdgenoten heeft uitgeoefend. Sinds 1840 is de godsdienst weer een factor van
betekenis in onze literatuur. Beets, Hasebroek en Truitje Toussaint gingen sterker
voelen wat hen van Potgieter scheidde, nu ook het protestantisme nog tot zulk een
dichterlijke bezieling in staat was gebleken.
Wel kon het schijnen, dat na dit éne gedicht Da Costa's poëzie weer tot zwijgen
vervallen was. Maar in de lente van 1844, toen een financiële ondergang de staat
bedreigd had, en Da Costa door een meeslepend vlugschrift tot het voltekenen der
vrijwillige lening had bijgedragen, kwam de bezieling opnieuw. Weer bond hij twee
sterke krachten: volk en geloof, in zijn vers tezamen, ze verenigend in zijn liefde, ze
verheerlijkend in zijn kunst. Maar, beginselvast criticus die hij was, zag hij ook dat
ándere redding dan uit geldnood dit vervallen land zou moeten helpen. Hij wist, en
hij sprak het uit in verzen van plechtige ernst, dat sluimering noch stilstand maar
alleen manmoedig voorwaarts-
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gaan de roeping was van vorst en volk: ‘Al wat leven mist, mist God’. Dit leven
echter kon door geen liberale waan, enkel door de christelijke waarheid worden
gewekt. Ontgroeid aan het contrarevolutionaire absolutisme van zijn ‘Bezwaren’,
erkende Da Costa thans, historisch denkend, de eigen eis van elke tijd. Hij was
voorstander geworden van hervorming, maar van éen die minder haar heil verwachtte
uit een grondwet dan uit Gods Woord. Meesterlijk leerling van Bilderdijk, wist hij
door wisseling van metrum en regellengte een onaardse stijging te suggereren, toen
hij de achtvoetige trocheeën afsloot, en in de gelijkelijk plechtige maar veel
klemmender vers-maat van het Wilhelmus zijn forse slotzang dichtte, eindigend in
de bezwerende strofe:
Met al hun schoone woorden,
Met al hun stout geschreeuw, Zij zullen ons niet hebben,
De goden dezer Eeuw!
Ten zij het woord des Zwijgers
Moedwillig werd verzaakt:
'k Heb met den Heer der Heeren
Een vast verbond gemaakt. -

Terwijl Da Costa aldus de dichter werd van het staatkundig calvinisme, zette Potgieter
zich ertoe, de poëtische stem te wezen van het liberalisme: de stem van een
vooruitgang, die tevens opgang zou zijn tot oud-hollandse heerlijkheid. Was de
nationale liefde bij Tollens blind, bij Potgieter is zij ziende geworden: geen zwakheid
bleef verborgen voor zijn oog.
In 1840 is de ‘Verschijning op Sinte-Lucie-nacht’ nog maar een speelse oefening.
Een jaar later slaat de ‘Aanstaande verandering van Amsterdam's wapen’ al forser
toon. Tezelfdertijd maant het gedicht ‘Aan New-York’ de Hollanders tot bezinning
op hun glorie, de Amerikanen op hun vergankelijkheid. Maar in volle kracht toont
zich Potgieter toch eerst met zijn allegorisch prozastuk ‘Jan, Jannetje en hun jongste
kind’, een oudejaars-overpeinzing, gepubliceerd in de Gidsaflevering van januari
1842.
Het is niet moeilijk vast te stellen, dat, gelijk elke allegorie, ook déze maar
gedeeltelijk opgaat. Niet moeilijk, te beweren dat er iets tegenstrijdigs is in die
onweerstaanbaar slechte invloed,
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welke immers juist door het lafste en onbelangrijkste kind wordt uitgeoefend op alle
leden van zo'n stoer gezin. Maar elke bedenking wordt overstemd door de kalme
kracht van Potgieters proza, dat in klank- en beeldrijke volzinnen de gedegen
bewondering vertolkt voor Hollands verleden. Een groot schrijver getuigt hier van
zijn zielsdiepe bewogenheid, zijn sterke, tot in 's harten grond verwortelde trots op
het voorgeslacht, zijn veelomvattende cultuur-historische kennis, die argeloos
eenzelfde brede eruditie veronderstelt bij de lezer. Niet uit naam van God, gelijk Da
Costa, maar uit naam van 's volks edelste tradities richtte zich Potgieter als boetgezant
tot zijn tijdgenoten: de sukkels, door wie geen enkele taak manlijk werd volbracht,
hoezeer zij alle baantjes bezet hielden.
Twee jaar later volgde ‘Het Rijksmuseum’, geschreven evenzeer uit de pijnlijke
tegenstelling tussen de gouden en de negentiende eeuw: ‘Er was een tijd, waarin de
weegschaal der volkeren van Europa door hare vorsten niet ter hand werd genomen,
of de hollandsche maagd, aan hunne zijde op het regtsgestoelte gezeten, wierp er
mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in en deed door deze bijwijlen den evenaar
overhellen; - gij, die het leest, als ik, die het schrijf, wij waren er getuigen van, hoe
zij, vóór luttele jaren, met hare partij voor de vijfschaar gedaagd, vonnis ontving van
wie haars gelijken, hare minderen zijn geweest.’ De brede zwaai van dit evenwichtige
proza, de liefderijke kennis van schilderkunst en geschiedenis beide, de gloed van
geestdrift voor Oud-Holland, de vurige hoop om in Jong-Holland dit oude geëvenaard
te zien: alles maakt deze beschrijving van ‘Het Rijksmuseum’ - d.w.z. van het
Trippenhuis, waarin toen een kleine vierhonderd schilderijen waren saamgepropt tot heldendicht en hekeldicht gelijkelijk. Maar is ook Vondels ‘Roskam’ dat niet?
Inmiddels was Potgieter ook in versvorm zijn kritische gezindheid blijven tonen.
Het hoogtepunt, voorlopig eindpunt tevens, kwam in 1845, toen de Gids eerst ‘De
stilstaanders’ en in het decembernummer ‘Een wonder is de nieuwe Beurs!’
publiceerde, het laatste met volle ondertekening. Jan Salie bleef het miserabel
zinnebeeld van Holland-op-z'n-slapst, waartegen de verontwaardiging en minachting
van Potgieter als koopman-kunstenaar zich richtte.
Als koopman-kunstenaar: want al was er nauwelijks verbinding
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tussen dagbestaan en avondleven bij hem, die door ingespannen arbeid allengs aan
geldzorg was ontkomen en tegelijk door werkzaam talent erkenning had afgedwongen
als letterkundig leider; al bleven ook zijn Beurs-vrienden gescheiden van de
dichtervrienden, die hij ontving rondom de theetafel van zijn ietwat eigenzinnig-vrome
tante Van Ulsen: toch hunkerde naar een nieuwe bloei van Amsterdan de handelsman
niet minder dan de artiest. Geheel zijn moderne geest werd door de slechte toestanden
gedreven tot politiek radicalisme, zij het binnen de grenzen van de burgerij. Wetend,
dat de toekomstige grootheid van zijn stand en daarmee van zijn stad alleen door
groter vrijheid kon worden voorbereid, stelde hij zich met overtuiging aan de zijde
van Thorbecke, die in 1844 met acht andere Kamerleden een succesloos voorstel tot
grondwetswijziging had ingediend.
Dezelfde maatschappelijke nood, die Potgieter noopte tot zijn zangen des tijds en
zijn sociale novellen, drong Tollens tot liefdadigheidsgedichten. Goedhartig en
hulpvaardig was de welgestelde Rotterdammer steeds geweest; zo schreef hij in de
koude winter van 1844-'45 zijn ‘Bedelbrief’, die bij publikatie in 1848 een aanzienlijke
som bijeenbracht. Een kennelijke afkeer van problematiek, een door niets te schokken
tevredenheid met het bestaande, een sentimenteel medelijden en een zelf-voldane,
voor lateren haast huichelachtige goedgeefsheid vormen de grondtrekken voor dit
lied, dat door z'n succes een cultuurhistorisch belang verkreeg, waarbij het poëtische
ver ten achter blijft. In 1846 koos Tollens eindelijk de betere helft van de romantische
tegenstelling tussen de muffe stad en het zalig buiten, die hem sedert zijn gelderse
kostschooldagen had gekweld: hij verhuisde naar Rijswijk. Het eerste deel van zijn
‘Laatste gedichten’ (1849) bewijst echter, dat hij door de natuur toch typisch als
stedeling geïnspireerd bleef. De bundel wekte weemoed door z'n titel en vergrootte
de lust om de volksdichter bij zijn zeventigste verjaardag in september 1850 een
vorstelijke hulde te bereiden. Inderdaad is in Nederland nooit een dichter matelozer
gevierd dan deze, die de poëtische stem was van de gegoede conservatieve burgerij.
Het pleit voor zijn karakter, dat zijn weergaloze populariteit hem wel verheugd,
zelden verblind heeft. Het onherroepelijk verwerpen van een groot deel van zijn
werk, de eerlijke spijt dat hij te vroeg en te veel had uitgegeven, onderscheidt hem
gunstig van zijn vereerders.
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Hoe hoog in deze jaren de nood steeg, hoe beklemmend en dreigend de sociale
misstanden waren geworden, blijkt uit een artikel over de Armenzorg te Amsterdam,
door Gerrit de Clercq, de geniale zoon van Willem de Clercq, gepubliceerd in de
Gids van maart 1848: ‘Zoo de toestand van volslagen hulpbehoevendheid voor de
68.792 bedeelden van 1847 geene voortdurende is, het is niettemin waar, dat een
enkel streng seizoen, eene toevallige prijsverhooging der levensmiddelen, eene
tijdelijke staking van den arbeid, voldoende zijn om een derde van onze bevolking
tot de harde noodzakelijkheid te brengen, zich op de hulp der openbare liefdadigheid
te verlaten.’ Aldus was de situatie, toen de reeks europese omwentelingen losbarstte,
die in éen nacht ook Willem II van behoudend vooruitstrevend maakte. Potgieter
voelde dit als een triomf van het nieuwe over het verstarde; voor Da Costa scheen
het, als ging in chaos de orde ten onder. Maar onverwacht kwam deze wending niet.
Reeds in 1847 had de christen-staatsman Groen van Prinsterer zich tegen de liberale
ideeën gekant met een meesterlijk strijdschrift ‘Ongeloof en revolutie’, en in december
van ditzelfde jaar klonk Da Costa's profetische gedicht ‘Wachter! wat is ervan den
nacht’. Het sluit direct aan bij de ‘Vijf en twintig jaren’, al is het minder een terugblik
dan wel een overzicht. Het beschouwt de kritieke toestand in Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Engeland, Amerika, Rusland, Italië en Israël, en bij de voorspelling van
veel onheil voegt het de belijdenis van de nabije wederkomst des Heren.
Da Costa was overtuigd chiliast: het duizendjarig rijk is het vaste slotakkoord van
zijn poëzie. Het ontbreekt nóch in ‘Hagar’, deze fraaie en diepzinnige
oudtestamentische verbeelding waarmee hij al de andere dichters van de bundel
‘Bijbelsche Vrouwen’ overtrof, nóch in ‘1648 en 1848’, het werk dat de munsterse
vrede en daarmee de bevestiging van Nederlands volksbestaan plaatst tegenover het
jaar van opstand en oorlog, schokkend voor elk ordelijk staatsbestel. Erkent Da Costa
de noodzaak van vernieuwing, gelijk hij dat eveneens zou doen in ‘De Chaos en het
Licht’, waar hij voor het laatst in overanderlijke stijl zijn onveranderlijke
levensbeschouwing beleed - géen vernieuwing dan krachtens het evangelie keurde
hij goed. Tegenover de gelijkheidswaan handhaafde hij in prachtige verzen het recht
van het organische verschil, doch hij wenste door vrijwillige toenadering van arm
en rijk, van standen en belangen, de schrij-
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nendste tegenstellingen verzacht te zien: ‘Waar Orde op afstand plaatst, moet Liefde
op 't naauwst vereenen’. Zijn werk werd door Ten Kate, door Hofdijk en later ook
door Ter Haar op onpersoonlijke wijze nagevolgd.
Voor Potgieter was nu het ogenblik gekomen om kritisch openlijk stelling te nemen
tegen de eenzijdigheid van zulk een pleidooi. In een omvangrijk artikel ‘Hollandsche
politieke poëzij’, plaatste hij in de Gids van juni 1848 beginsel tegen beginsel. Vol
bewondering voor de meesterlijke gedeelten wijst hij ook inzinkingen aan, en verklaart
het tekortschieten van de inspiratie uit vaagheid en onzuiverheid van gedachte. Want
1648 is zo min een vredesjaar, als 1848 een jaar van ondergang: ‘Waarom bezong
Da Costa dan 1648 zonder onze onverschilligheid van 1848 te gispen, - waarom is
andermaal de toekomst des Heeren, en niet de keuze voor het heden te doen, niet
vrijheid door vooruitgang, de laatste galm van zijn lied?’
Ook ten aanzien van Tollens zou Potgieter de gelegenheid krijgen om hulde en
kritiek te verbinden. In 1850 verscheen het liefdadigheidslied ‘Goeden Nacht van
de Armen aan de Rijken’, een pendant van de ‘Bedelbrief’. Tegenstellingen als ‘meer
populair dan poëtisch’ komen reeds in de aanhef van Potgieters bespreking voor; en,
hoe voorzichtig ook aangebracht, toch is er voor Tollens' gemoedelijke vers iets
verpletterends in de nabijheid van citaten uit Goethe en uit de Statenbijbel. Kant de
criticus zich tegen een filantropie, die de gegoede burgers meer als genoegen dan als
plicht wordt voorgesteld, nog principiëler is zijn verzet tegen een poëzie, die tot
bezwijkens toe zich buigt onder de last van allerlei leed, maar intussen ontrouw wordt
aan haar énige roeping: ‘kunst te zijn en niet dringster tot deernis, - kunst, wier
waarheid de zedelijkheid harer indrukken dient te waarborgen, - kunst eindelijk, die
men lief heeft, bewondert en - duldt ge dat het ware woord er goedrond uitkome? die men koopt, omdat zij schóón is, - niet om den wille van winter en watersnood.’
Toch heeft Potgieter de schoonheid nimmer beschouwd als doel op zichzelf. Achtte
hij haar in dienst van het alledaagse bestaan beledigd, eerst in vrijwillig dienen van
de volkskracht zag hij haar roeping vervuld.
Doch méer dan ooit moest deze volkskracht hem doorziekt lijken tot in het merg,
toen het mogelijk bleek, dat het even bekrompen als opgewonden anti-papisme der
Aprilbeweging in 1853
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een einde kon maken aan Thorbeckes magistraal bewind. Waren de letterkundige
verwachtingen reeds grotendeels onvervuld gebleken, nu gingen ook de politieke te
niet. Godsdienstige gevoelens triomfeerden in ons volk, maar helaas noch de
hartstochtelijke van Da Costa, noch de fijngevoelige van Groen van Prinsterer: het
waren de honderden hele en halve theologen van de jaren '30, die zich met hun kerkse
kudden naar voren drongen. Het conservatisme zegevierde in z'n simpelste en
stompzinnigste vorm. De belangrijkste van de weinige verzen, die Potgieter in deze
jaren schreef, zijn dan ook hekeldichten: Het uurwerk van 't Metalen Kruis; Het
nieuwe Tolhuis der stad Amsterdam.
Moest Nederland altoos bij Europa ten achter blijven? -

VI [De historische romantiek na 1845]
De hernieuwde bloei van het geschiedkundige genre na 1845 heeft met de tijd van
1835 tot 1840 maar éen grote naam gemeen: Truitje Toussaint. Het is waar, dat Van
Lennep in 1847 nog een berijmde legende: ‘Eduard van Gelre’, en in 1850 nog een
historische roman: ‘Elizabeth Musch’ uitgaf; maar het eerste werk, ofschoon beter
dan de vroegere soortgenoten, verdient zo min poëzie te heten, als het laatste werk
proza. Van Oltmans verscheen in het geheel niets meer. Beets had zijn romantische
jeugd boetvaardig afgesloten na de roem ervan te hebben gesavoureerd, en ging nu
op in theologie; en onder. Potgieter beleefde een tiental jaren van sterk-gedaalde
creativiteit. Maar Hofdijk bleek eindelijk in staat zijn wildheid te overwinnen, terwijl
J.A. Alberdingk Thijm in enkele treffende gedichten nieuwe motieven te genieten
gaf. Tezelfdertijd verschenen de eerste toneel stukken van Schimmel, waardoor de
historische verbeeldingskunst, na reeds vers, novelle en roman te hebben doordrongen,
zich nu ook uitbreidde tot het dramatische genre. Ondanks dit alles is toch in deze
tweede fase de weerklank bij ons volk veel zwakker geweest, dan in de eerste. Met een enorme toewijding had Mejuffrouw Toussaint zich in de moeilijke jaren
na het vertrek van Bakhuizen van den Brink verdiept in een onderwerp dat zij dankte
aan zijn advies: de tijd van Leicester. Sinds haar eerste roman was zij thuis in de
engelse geschiedenis der zestiende eeuw, sinds ‘Lauernesse’ ook in de
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gelijktijdige nederlandse: de jaren 1585-1587 brachten die twee ten nauwste samen.
Doch er was in deze korte periode van politieke verbinding een verwarrende veelheid
van zo verschillende motieven en belangen, dat een overzicht al moeilijk, een
herschepping vrijwel onmogelijk werd. Het is een bewonderenswaardige prestatie,
dat zij de onhandelbare stof heeft weten te dwingen tot kneedbaarheid, en een galerij
van beelden heeft kunnen boetseren, die, hoewel meer groots dan bekoorlijk, zelfs
nog in hun gebreken het kenmerk dragen van een zeldzame begaafdheid.
Het eerste deel van wat een trilogie zou worden: ‘De graaf van Leycester in
Nederland’, kwam na twee jaar studie van een enorm bronnenmateriaal in 1845-'46
gereed. Op grond van de feitelijke gegevens heeft de schrijfster van tafereel tot
tafereel de karakters harer hoofdpersonen doen groeien, gebruikmakend van die
doordringende intuïtie, welke zijzelf als een door God geschonken zesde zintuig
erkende. De smartelijke ervaringen van haar eigen leven stelden haar nu eerst recht
in staat, het subtiele verband weer te geven tussen de historie van het hart en die van
de staat. In talrijke modulaties wordt eenzelfde motief tot uitdrukking gebracht: het
menselijk tekort. Zoals ons volk na de dood van Oranje uitzag naar een gestalte die
de leegte zou vullen en leiding kon geven aan het gemenebest, zo is in Leycester
zelf, maar eveneens in zijn satanische medewerker Reingout, in de fantieke predikant
Libertus, in de wijsgerige kanselier Leoninus, in de strijdvaardige humanist Coornhert,
in de renaissancistische dichter Sidney een gemis voelbaar, waardoor zij eerder steun
zullen behóeven dan kunnen verlenen. Hoewel maar op een enkele plaats
uitgesproken, beheerst éen gedachte het gehele werk: dat uit álle nood slechts Gods
genade uitkomst brengt voor mens en volk.
Het tweede boek, ‘De vrouwen uit het Leycestersche tijdvak’, in 1849-'50
verschenen, speelt in de periode dat Leycester tijdelijk naar Engeland is teruggekeerd.
Het beschrijft de ontstellende verwarring, waartoe opgezweepte hartstochten leiden,
indien geen gezag hen bedwingt. Vooral vrouwen heeft Mejuffrouw Toussaint
uitgekozen als draagsters van de gepassioneerde de haat, en in een als man vermomde
vrouw, Fabian alias Lady Margaret, is dan ook de wraak geïncarneerd, die over
Leycester voltrokken wordt: het onontkoombaar gevolg van vroegere zon-
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den. Maar naast deze veelal negatieve figuren, als beeld van de vaak beslissende
naamloze krachten, die in de officiële geschiedschrijving nimmer tot hun recht komen,
staan de leiders van het anti-leycesterse Holland. Hoewel handig en machtig genoeg
om te verhinderen wat zij als onheil zien, blijken zij nog niet geschikt als dragers
van het hoogste gezag. Zo schijnt in tweedracht en intriges het land te gronde te
zullen gaan, gelijk Fabian er schuldig aan te gronde gaat.
Is door de enorme omvang van de stof het historische in dit werk niet altijd
opgenomen in het artistieke, zodat de schrijfster vaker nog dan elders met de lezer
redeneert en daardoor de illusie van het eigen leven harer schepselen vernietigt, toch
houden twee grote ideeën de veelvuldige taferelen samen: de erkenning, dat
ongelouterde hartstocht tot ontbinding voert; het geloof, dat in de geschiedenis een
goddelijke gerechtigheid zich voltrekt. De met buitengewone zorg beschreven
dubbelverschijning van Fabian-Margaret is niet enkel door haar geheimzinnigheid
de meest boeiende, maar als verpersoonlijking van de beide kerngedachten ook de
meest centrale figuur van dit werk.
Het derde deel, ‘Gideon Florensz.’, verscheen in 1854-'55. Het titelblad droeg een
nieuwe naam: A.L.G. Bosboom-Toussaint. In het voorjaar van 1851 was de schrijfster
gehuwd met de kunstschilder Johannes Bosboom, en had zij Alkmaar verlaten om
voorgoed inwoonster te worden van Den Haag. Misschien heeft dit langzaam
gegroeide geluk, dat na zo bitter verdriet haar deel was geworden, zich rechtstreeks
doen gelden in éen der liefdesverhoudingen in haar boek: Gideon-Jacoba; zéker
evenwel is het de oorsprong van de rustige erkenning, dat God langs
ondoorgrondelijke wegen de mensen leidt naar Zijn doel. Ook door verlies schenkt
Gods hand somtijds winst. Dat Leycesters poging na zijn terugkeer in de Nederlanden
definitief mislukte, was in wezen goed voor hém, goed ook voor de jonge Republiek,
die zich eerst dóor deze mislukking vormen kon tot een onafhankelijke staat.
Soms lijkt Gideon een van God gezonden verlosser; maar tegen het einde blijkt,
hoe zeer ook hij maar breekbaar werktuig is. In zijn figuur, een ideaal van
Réveil-christendom, ligt tegelijk een veroordeling en een voorbeeld van de gewone
dominees, voor wier bedrijf Mevrouw Bosboom weinig eerbied gevoelde. Terwijl
zij Gideon, evenals Paul van Mansfeld in ‘Lauernesse’, tot

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

75
symbool maakte van het hoogste wat een sterfelijk mens door Gods genade bereiken
kan, week zij niet af van haar protestantse overtuiging, dat God de wereld leidt door
de inspraak in élks individueel geweten.
De twee-enige voorkeur voor geschiedenis en godsdienst, die ten grondslag ligt
aan de grootheid, en meer nog aan de populariteit van Mevrouw Bosboom-Toussaint,
vindt men ook, doch in andere verhouding, bij de vijfentwintigjarige J.A. Alberdingk
Thijm, wiens handel in verduurzaamde levensmiddelen hem gelegenheid liet om in
eigen stijl Potgieters dichterlijk leiderschap na te volgen. De vrome illusie koesterend
van samenvatting aller christenen in de Moederkerk, moest hij de tijd, die door zulk
een eenheid uitgeblonken had, wel verheerlijken als romantisch ideaal. Gelijk Potgieter
naar de Gouden eeuw als opperste openbaring van grootburgerlijk leven, zo keerde
Thijm zich naar de middeleeuwen als glorietijd van het katholicisme. Deze neiging,
gepaard aan zijn liefde voor zinrijke tradities en zijn geloof in het wonder, maakte
hem tot een typisch vertegenwoordiger van de west-europese romantiek.
In ‘De klok van Delft’, uitgegeven in januari 1846 maar reeds in de winter van
1843-'44 ontstaan, verhaalt Thijm de legende van een begaafde klokkengieter, Ewout,
die in de werkplaats van een hardvochtige en inhalige smid zijn grote kunstwerk
bijna voltooid heeft, maar alles ziet bederven door het ontijdig storten van de specie.
Toch wordt de klok geleverd en gewijd. De eerste klank echter doet haar bersten en
tegelijk haar maker bezwijmen. Bijgebracht door Josina, de smidsdochter, die hem
zwijgend met vlekkeloze liefde bemint, voelt hij zich nog in staat om de vormen
voor een nieuwe klok te scheppen; maar als deze na uiterste inspanningen ten leste
gereed komt, is zijn kracht uitgeput. Hij sterft, en Josina overleeft hem niet. Het gelui
van zijn klok begeleidt hun beider uitvaart.
Het gedicht, dat in kalme, tamelijk gedrongen verzen van wisselend metrum
boeiend geschreven is, heeft een sterke symbolische inslag. Het verbeeldt zowel de
moeilijkheden, veroorzaakt door de aardse liefde, als het noodlot van de kunstenaar
die nooit zijn edelste bedoelingen vervuld zal zien. Een uitvoerig slotlied, geheel
geïnspireerd op Bilderdijks ‘Afscheid’, bewijst hoe groot Thijms bewondering was
voor deze calvinistische dichter, die trouwens door hem werd voorgesteld als een
crypto-
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katholiek. Vandaar dan ook dat Thijm, na in de bundels ‘Legenden en fantaizien’ en
‘Palet en harp’ enige merkwaardige gedichten zoals ‘Adelart’ en enkele fraaie novellen
zoals ‘De organist van den Dom’ te hebben gepubliceerd, in 1851 Bilderdijk als
leidsman koos bij zijn dichterlijke tocht naar de voorhof, waar zich de zielen der
afgestorvenen verzamelen.
Van de Muzenalmanak voor 1852, door Ten Kate geredigeerd, is ‘Het
Voorgeborchte’ onbetwistbaar het meesterstuk; maar hoe vol van visionaire kracht,
hoe sterk van godsdienstige overtuiging ook, toch mist het de innigheid waardoor
‘De klok van Delft’ bekoort. De ontmoeting met Charlemagne en met een gehele
reeks grote figuren uit onze vaderlandse geschiedenis wekt een duidelijke herinnering
aan Da Costa, aan wie trouwens - ‘mijn vriend en vijand tevens’ - dit merkwaardige
gedicht werd opgedragen.
Nadat in 1851 enige prozabewerkingen van frankische romans waren uitgegeven
onder de titel ‘Karolingische verhalen’, stichtte Thijm in 1852 de ‘Volksalmanak
voor Nederlandsche katholieken’, en in 1855 een tijdschrift: ‘De Dietsche warande’.
Hoewel hij nog wel eens een vers publiceerde, was zijn voornaamste literaire werk
nu cultuurhistorisch en kritisch. Een reeks belangwekkende schetsen over roomse
persoonlijkheden uit onze beschaving vormt hiervan het beste deel. Maar om de
polemische aard van deze zelfstandige katholiek, Amsterdammer, groot-Nederlander,
letterkundige, kunstkenner, toneelminnaar en Vondelbewonderaar te doorgronden,
zijn ook de vele, onder pseudoniem geschreven studies, invallen en oordelen
onmisbaar.
Werd Potgieter gedreven door een staatkundige, Thijm door een godsdienstige
gedachte, niets dan een onberedeneerde romantische voorkeur voor kastelen,
tournooien, ridders en jonkvrouwen, drong Hofdijk naar de middeleeuwen.
Opgegroeid in Alkmaar, had hij van jongs af gezworven door de bossen en duinen
van Kennemerland en gedroomd bij de ruïnes, die een laatste gedenkteken waren
van vroegere grootheid. In hun nabijheid herleefde voor hem die feller-bewogen tijd
van primitieve liefde en bloedige haat. De nauwelijks nog bewaarde schat van sagen
en legendes, de geheimzinnigheid van voortekenen en ander bijgeloof bekoorde hem.
Terwijl hij zijn slecht betaalde gemeente-ambt vervulde, voelde hij zich minstreel,
en verdiepte
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hij zijn liefde voor het wonderbaarlijke en het volkseigene door studie van de
geschiedenis en van de duitse romantiek. Zijn bohemien-achtige natuur, die hem
deed leven in illusies, verdroeg het gareel van het bureauleven slecht. Uit overschatting
van zijn talenten ging hij, met financiële hulp van enige vrienden als Van Lennep en
Thijm, te Haarlem voor schilder in de leer. Al leverden de jaren 1847-'51 ook geen
enkel schilderij van betekenis op, zij brachten vele balladen voort, die behalve de
rijkste uiting van Hofdijks talent, ook een klein hoogtepunt zijn van de dichterlijke
romantiek in onze taal.
Reeds ‘De bruidsdans’ bevatte tussen de epische tekst een zang van opmerkelijke
kwaliteiten. Een nog voortreffelijker lied in zuiver middeleeuwse toon vindt men in
het boeiende maar onevenwichtige gedicht ‘De Jonker van Brederode’, dat in 1849
verscheen met een inleidend woord van Jacob van Lennep. De volle maat echter
schonken in 1850-'52 de bundels ‘Kennemerland’ met meer dan zestig, wel ongelijke
maar somtijds meesterlijke balladen: kort van zegging, snel van handeling,
geheimzinnig van sfeer en vaak persoonlijk en plastisch van taal. Niet met de
intellectuele speelsheid van Staring, maar in diepe bewondering en ontroering heeft
Hofdijk, op voorbeeld van verschillende duitse dichters, de legendarische stof
behandeld: er is in hem iets van de schroom waarmee men het heilige nadert.
Het kenmerkt de grenzen van Potgieters gouden-eeuws grootburgerschap, dat hij
geheel ontoegankelijk bleek voor het bekoorlijke middeleeuwse ridderleven bij
Hofdijk, hoewel hij een lang artikel wijdde aan het in 1848 verschenen dichtstuk
‘Heemskerk’, waarmee H.A. Meijer de Tollens-Bogaers-traditie waardig voortzette,
en in Thijm althans de winst van het ‘Hollandsch-Catholijke’ te waarderen wist. Het
kenmerkt trouwens de gehele sfeer in ons land, dat zulle een schoonheid zonder
didactiek, en zulk een vroomheid zonder gemoraliseer vrijwel onopgemerkt zijn
gebleven. Pas toen Hofdijk, na op Van Lenneps voorspraak benoemd te zijn tot leraar
aan het amsterdams gymnasium, een reeks docerende boeken uitgaf, zoals de van
bataafse trots doordrenkte, pittoresk geschreven ‘Historische landschappen’, viel
hem tegelijk met een algemene erkenning ook Potgieters instemming ten deel.
Evenals Hofdijk is de zeven jaar jongere Hendrik Jan Schimmel in zekere zin te
laat gekomen. Het eerste toneelstuk van deze
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's-gravelandse burgemeesterszoon, die sinds 1843 een betrekking had op een
bankierskantoor te Amsterdam, heette ‘Twee Tudors’ en speelt, gelijk Toussaints
‘Graaf van Devonshire’, in het Engeland van Maria Tudor en haar halfzuster Elizabeth.
Het is bewuste navolging van Scotts romans in een nog tamelijk classicistische
drama-vorm: vijf bedrijven en gelijkmatige alexandrijnen.
Al bleven ook de vier volgende spelen zwak van bouw en opgeschroefd van stijl,
ze waren onvergelijkelijk veel beter dan de dilettantische produkten die Jacob van
Lennep af en toe voortbracht. Potgieter zag in dit nieuwe talent een wezenlijke
aanwinst: in 1850 kreeg Schimmel een plaats in de Gidsredactie. Na enkele novellen
over Napoleon, gepubliceerd in de jaargangen '51 en '52, volgde ‘Napoleon Bonaparte.
Eerste Konsul’, een drama in rijmloze vijfvoetige jamben, dat op voorbeeld van
Schillers ‘Wallenstein’ een groot stuk politieke en psychische geschiedenis tracht
uit te beelden: de strijd met de Bourbonpartij, het streven naar de keizerskroon en
de moeilijke verhouding met Joséphine. Al bleef Schimmel werkzaam als dramaturg
en romantisch dichter, zijn verdere ontwikkeling toont hem voornamelijk als prozaïst;
in 1855 verscheen ‘De eerste dag eens nieuwen levens’: Enkhuizens overgang naar
de zijde van de opstand.
Toont aldus in Nederland de tweede periode van de historische romantiek, ondanks
het teloorgaan van de aanvankelijke geestdrift, nog een zekere eigen stijl, in
Vlaanderen kan men van twee periodes nauwelijks spreken. Conscience, met veel
te geringe zelfkritiek onophoudelijk schrijvend en uitgevend, voltooide in 1849 een
nieuw heldendicht van vlaamse vrijheidszin: ‘Jacob van Artevelde’, en in 1854
‘Hlodwig en Clothildis’. Terwijl deze romans beneden het jeugdwerk bleven, overtrof
Ledeganck zichzelf door in 1846 zijn trilogie ‘De zustersteden’ te schrijven. Wel
ontbreekt aan de strofische gedichten op Gent, Brugge en Antwerpen iedere plastiek,
maar de weemoed om het verval is als dichterlijke aandoening voelbaar in vooral
het middelste deel. De melancholie van Ledegancks wezen kwam overeen met de
schone zwaarmoedigheid van Brugge, waar de gotische grootheid van kerken en
gildehuizen stond als een eeuwige klacht om wat verloren ging. Een vroege dood
verhinderde de verdere ontplooiing van zijn talent.
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VII [Humor, stichtelijkheid en dorpsnovelle]
Veel minder dan de historische romantiek heeft de humor zich omstreeks het midden
der negentiende eeuw kunnen handhaven. Blijkbaar was uit de theologische studenten,
aan wie wij een goed deel der humoristische novellen te danken hebben, na tien jaar
een groep van predikanten gegroeid, te deftig en zelfingenomen, maar misschien ook
te nauw in aanraking met de sociale nood, dan dat zij nog in staat konden zijn tot de
speelse en relativerende geesteshouding, die heel het wisselvallige mensenleven
glimlachend aanvaardt. In de Bijbel meenden zij de blijvende troost te bezitten voor
de maatschappelijk ontrechten, en tevens het middel om deze soms tot radeloosheid
gedreven volksklasse te houden binnen de perken der wettelijke orde. Het succes
bleef niet uit: terwijl een deel der ondernemende burgerij werkelijk vooruitstrevend
dacht en handelde, was het proletariaat over het algemeen geneigd tot
onderworpenheid en gedweeë berusting. Aldus bevond zich het rechtzinnig
protestantisme in de paradoxale toestand, dat het evenzeer toenam in macht, als
afnam in gezag. Immers: het dogma zelf werd in wetenschappelijke kring onderworpen
aan de vuurproef der moderne kritiek, en de invloed dáarvan liet zich bij de
ontwikkelde leken in stijgende mate gelden. Maar misschien is hier ook nog een
innerlijke samenhang: heeft niet de massa met haar geestelijke leidslieden zich des
te angstvalliger en krampachtiger vastgeklampt aan de leerstellige vormen van het
christendom, naarmate juist déze met feller consequentie werden aangetast door
buitenlandse geleerden als Strauss en Renan, wier stem ook over onze grenzen drong
en hier weerklank wekte?
Hoezeer humor en modernisme verwant waren en gezamenlijk stonden tegenover
de herleefde orthodoxie, kan blijken uit ‘Het leesgezelschap te Diepenbeek’, de
nagelaten roman van de groningse hoogleraar P. van Limburg Brouwer. Had de
schrijver reeds een goede naam verworven, door in werken als ‘Diophanes’ of ‘Een
ezel en eenig speelgoed’ een aantal smaakvolle schetsen te geven uit de griekse
oudheid, nu keerde hij zich naar eigen land en tijd. Zijn boek is formeel enigszins
verwant met Van Koetsvelds ‘Pastorij’, maar van strekking veel polemischer: de
humor gaat over in satire. Gematigd modern, een typisch vertegenwoordiger van de
groninger richting, beschouwde Van
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Limburg Brouwer de kerkelijke reactie als een groot cultureel gevaar, zonder in ernst
te geloven, dat wat hij zag als georganiseerde domheid en huichelarij, ooit de zege
zou behalen. Vandaar die toon van superieure spot, die de opmerkelijkste eigenschap
is van zijn ‘Leesgezelschap’. Werden enkele hoofdfiguren niet anders dan eenzijdige
typen van bekrompen fanatisme en sluwe schijnheiligheid, in de weinig-ontwikkelde
maar nuchterschrandere kapitein Van Berkel is boeiend uitgebeeld, hoe de
tegenstrijdigheden van het orthodoxe geloof kunnen leiden tot twijfel en tenslotte
tot stugge weerzin. Stellig geeft deze discussie-roman een duidelijk beeld van de
kerkelijke strijd in vele grote dorpen en kleine steden. Toch blijft zulk een satire,
gelijk terecht in de Gids van februari 1848 door Prof. Veth werd opgemerkt ‘onmagtig
tegen hen die deze rigting met wezenlijk talent of meerdere matiging voorstaan.’
Een heel wat onschuldiger en minder omvangrijk verschijnsel, namelijk de
ridderordes, al te royaal door Willem II op zijn vorstelijke verjaardag uitgestrooid,
inspireerde de twintigjarige remonstrantse student P.A. de Genestet tot zijn ironisch
gedicht ‘De Sint-Nikolaasavond’. Ofschoon dit geestige spotlied eerst in 1860
gepubliceerd werd in de herdruk der ‘Eerste gedichten’, was het tien jaar tevoren al
bekend geworden door voordrachten van de auteur.
Het is een alleraardigst geval van een deftig-domme vader, die in zijn riddertrots
gekwetst is door de vriend van zijn dochter, maar tenslotte zijn toestemming tot de
verloving geeft, nadat de jonkman in Sinterklaasvermomming hem op instigatie van
de schrandere echtgenote heeft verblijd met het juist die dag gezonden
kommandeurskruis. Dit kostelijke, misschien historische gegeven wordt in
levenslustige spotternij nog overtroffen door de amusante uitwerking. Evenals de
‘Masquerade’ van Beets bezit ook de ‘Sint-Nikolaasavond’ een vlotte versificatie
vol grillige invallen, studentikoze woorden en genoeglijke uitweidingen à la Byron.
In verschillende opzichten lijkt De Genestet op de jonge Beets, maar door de
persoonlijke klank van zijn vers en de fijnzinnigheid van zijn ironie betoont hij zich
een heel wat dieper dichternatuur dan zijn rijmvaardige voorganger. Tezamen met
‘Fantasio’, een kluchtig rijmverhaal over een verliefde jongeman, die toevallig zijn
naamloos minnebriefje bij de gouvernante naar binnen mikt, waardoor deze meent
dat het voor háar bestemd is,
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vormt de ‘Sint-Nikolaasavond’ in het zeldzame genre der humoristische poëzie een
klein hoogtepunt, dat nauwelijks onderdoet voor het proza van de ‘Camera’.
Veel minder speels, veel méer moraliserend en didaktisch zijn de op Thackeray
geïnspireerde Spectator-achtige ‘Brieven en Uitboezemingen van den ouden heer
Smits’, door de volmaakt vernederlandste Engelsman Mark Prager Lindo. Zelf pas
de dertig voorbij, schiep hij zich evenals Hasebroek een schijngestalte van veel hoger
leeftijd: een nuchter en eerlijk maar nogal stekelig zakenman, die met wrange
geestigheid kritiek oefent op vele onhebbelijkheden in ons volkskarakter of in ons
dagelijks leven: standenwaan, vreemde-woordenzucht, sentimentaliteit, grote
schoonmaak en stichtelijke oefeningen. Zijn humoristische stijl, geschoold bij
Hildebrand en vol ontleningen aan de grote Engelsen, forceert zich vaak tot
grof-grappige boutades en verscherpt ook niet zelden tot sarkasme. Vooral oude
vrijsters, kantoorslaven, bakers en parvenu's behoren tot zijn geliefde slachtoffers.
Tezamen met Lodewijk Mulder, zijn vriend sinds beiden verbonden waren aan de
Militaire Academie te Breda, schreef hij in 1854 in dezelfde trant bij een reeks platen
de veelgelezen ‘Afdrukken van indrukken’.
Behalve de humor en de historie was echter in Europa nóg een genre ontstaan,
bestemd om de noden der kapitalistische werkelijkheid te ontwijken: de dorpsnovelle.
De tegenstelling tussen stads- en landleven was waarlijk geen nieuw romantisch
motief. Reeds tegen het eind van de achttiende eeuw hadden Wolff en Deken het
deugdzame voorouderlijke dorpsbestaan verheerlijkt in hun ‘Economische liedjes’.
Het succes daarvan laat zich onmiddellijk vergelijken met de populariteit, die in het
midden der negentiende eeuw ten deel viel aan schrijvers als Fritz Reuter en Auerbach,
en aan Conscience in Vlaanderen, Cremer in Holland. Door het idyllisch uitbeelden
van het primitieve en sobere leven van boeren, handwerkslieden en arbeiders
ontvluchtte men de moderne stad, die in haar verhoudingen steeds minder een
menselijk, steeds méer een zakelijk karakter kreeg, en de vroegere kleurigheid van
tradities allengs verloor. Maar toch vond de schrijver, hoe verworden en verworpen
hij de stedelingen ook achtte, onder hen zijn lezerskring; toch was hij ook zelf, tegen
wil en dank, door cultuur en werkzaamheid verbonden met de stad. Vreemd gebleven
aan de wézenlijke krachten en spannin-
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gen van het dorpsbestaan, bewonderde hij het meer dan dat hij het kende. Het gevolg
hiervan was, dat hij een sympathieke schijn-van-eenvoud idealiseerde tot in het
zoetelijke, en vaak tegelijk een amusante schijn-van-originaliteit overdreef tot in het
komieke. Door deze laatste trek krijgt de dorpsnovelle somtijds een zekere
verwantschap met de humor, zij het ook meer naar de vorm dan naar het gehalte.
Tussen een sentimentele deugdzaamheid en een goedkope grappigheid blijft dit genre
veelal begrensd.
Afgezien van Hildebrand met zijn ‘Teun de jager’, mag Conscience gelden als de
auteur, die deze nieuwe en weldra zeer bewonderde kunstrichting in het Nederlands
heeft ingewijd: omstreeks 1850 schreef hij verschillende kleine romans over
gebeurtenissen uit het eenvoudige bestaan van landbouwers en dagloners: ‘De
loteling’, ‘Baes Gansendonck’, ‘Blinde Rosa’ en andere. Hoe zeer dit genre een
vlucht betekent, blijkt zelfs uit Consciences eigen leven: na een tijd van afmattende
politieke twisten te Antwerpen was hij rust gaan zoeken in de stille natuur van de
Kempen. Door afkomst verwant aan de sober-levende mensen, herinnerde hij zich
met aandoening de gastvrijheid, die men hem hier tijdens de opstand had betoond.
Zijn liefde voor het naamloze volk, die ook de diepere stuwkracht had gevormd van
zijn historische werken, uitte zich nu rechtstreeks. Doch zij uitte zich als de ontroering
van een weinig problematische, tamelijk primitieve en zelfgenoegzame
persoonlijkheid, die zich aan de stad ontkomen voelde: zijn werk wordt beheerst
door vertedering om het onbedorven menselijke, en door verheerlijking van de
landelijke eenvoud. De psychologie blijft even ondiep als in zijn geschiedkundige
verbeeldingen; toevallige ontmoetingen, onwaarschijnlijke reddingen en wonderlijke
thuiskomsten spelen een grote rol. De brave armoede wordt beloond, de rijke zondaar
gestraft; in deze simplistische deugdzaamheid zo goed als in zijn kritiekloos
nationalisme gelijkt Conscience op Tollens. Dáaraan dankt hij zijn weergaloze roem,
waarvan het blijvende deel alleen berust op zijn inderdaad buitengewoon talent als
verteller. Al reiken zijn verhalen nooit tot de diepten der tragiek, roerend zijn ze
steeds. ‘De loteling’, éen van zijn mooiste boeken, beschrijft hoe een jongeman blind
wordt in militaire dienst en door zijn trouwe verloofde, die hem eerst een lange brief
heeft geschreven, wordt afgehaald: een tocht van vier da-
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gen te voet door de Kempen. Een genezing met bovennatuurlijke allure schenkt de
man tenslotte zijn gezicht terug. Het motief van de onwankelbare liefde typeert vele
van Consciences verhalen, zo ook ‘De arme edelman’ en ‘Rikke-tikke-tak’: het is
een motief, dat z'n moraal in zichzelve draagt. In ándere werken, vooral wanneer zij
in de stad spelen, krijgt de zedeles vaak nadrukkelijker toon, tot schade van de literaire
waarde.
Ditzelfde geldt in versterkte mate van Jacobus Jan Cremer, een veelzijdig begaafde
arnhemse burgerjongen, die na opgeleid te zijn voor kunstschilder een grote naam
verwierf als prozaïst en meer nog als voordrager. Na een mislukte historische roman
schreef hij in augustus 1852 de eerste van zijn vijftal ‘Betuwsche novellen’, deels in
dialect: ‘Wiege-Mie’. In volgende jaren kwamen o.a. ‘De reis van Gerrit Meeuwsen
en zien zeun noar de Amsterdamsche karmis’ en ‘Deine-Meu’, terwijl in 1856-'57
de reeks ‘Over-Betuwsche novellen’ op gelukkige wijze werd ingezet met ‘'t
Kriekende Kriekske’ en ‘'t Pauweveerke’. In deze populaire verhalen, die nergens
het peil bereiken van Consciences beste werk, heerst een grote gelijkmatigheid, ook
al varieert de inhoud van aandoenlijk tot koddig: iedere novelle behandelt in dezelfde
stijlloze gevoeligheid een anekdotisch geval. De stichtelijke strekking van beloonde
deugd, betrapte of bekeerde snoodheid en sentimentele liefde; voorts de gemakkelijke
grapjes, het smeuige dialect, en bovenal de blijkbaar bijzondere voordracht, verklaren
Cremers enorme succes bij het weinig-eisende publiek van Nutsavonden en
Rederijkerskamers. Potgieter, die in april 1862 een uitvoerige beoordeling schreef,
verlangde meer. Al prees hij ‘gemakkelijkheid van uitdrukking bij bevattelijkheid
van gedachte’, hij meende toch terecht, dat minder onwaarschijnlijkheid en
overdrijving, en meer studie en intelligentie aan Cremers kunst ten goede zouden
komen.
Duidelijker nog dan Conscience en Cremer gelijkt de Antwerpenaar Jan van Beers
in zijn breedsprakig berijmde, zoetelijk moraliserende gedichten op Tollens. Zoon
van gegoede ouders, weekhartig opgevoed, bestemd voor geestelijke maar door
twijfel daarvoor niet geschikt, werd hij leraar te Lier, later te Antwerpen: het
medelijden van de sentimentele burger met het harde arbeidersbestaan dat hij niet
werkelijk ként, gaat bij hem dan ook samen met het priesterlijk-moraliserende en
het schoolmeesterachtig-didactische. Maar zijn intellectuele ontwikkeling
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was tevens de oorzaak, dat zijn poëzie technisch een veel zuiverder vorm verkreeg,
dan Consciences proza ooit heeft bereikt. Zijn tranenrijk gevoel zonder vormende
kracht heeft aan de bundels ‘Jongelingsdroomen’ (1853) en ‘Levensbeelden’ (1858)
met hun declamatorische dichtstukken zoals ‘Bij de wiege van een kind des armen’
en ‘De zieke jongeling’ een gemakkelijke maar vergankelijke populariteit verschaft
in Noord en Zuid.
Als lieveling van het publiek heeft Van Beers overigens moeten onderdoen voor
Nicolaas Beets, en met reden. Geheel de heersende sfeer van probleemloze gematigde
rechtzinnigheid immers kenmerkt de bundel ‘Korenbloemen’, waarin Beets, op
voorbeeld van Huygens, in 1853 de toevallige tooi op zijns levens akker bijeenbracht.
Hetzij het Heilige Onderwerpen, hetzij het bladzijden uit het Boek der Schepping
betreft, overal vindt men een kalm-karakterloos dichtgeschrijf: middelmatig-vroom
van inhoud en tartend retorisch van taal. Ook de Kleinigheden blijven onbelangrijke
navolgingen van Starings of Huygens' meesterlijke puntdichten, met uitzondering
slechts van éen rijmende titel, die, bedoeld als voorschrift voor anderen, ongewild
een definitief vonnis velt over Beets zelf en al zijn overschatte soortgenoten:
Geen orgeltoon
maar Uw persoon.

Toen Tollens in 1856 stierf en Nederland zijn volksdichter miste, werd Beets juist
door zijn tekort aan persoonlijk dichterschap zijn onbetwistbare opvolger en de
erfgenaam van zijn populariteit. Primus inter pares van de gevierde veel-schrijvende
predikanten uit die tijd: Ter Haar, Hasebroek, Ten Kate en ettelijke anderen, wier
weinig-verscheiden stichtelijke rijmprestaties men aantreft in de talrijke
fraai-verzorgde almanakken, is hij alleen belangrijk door het representatieve van zijn
onpersoonlijkheid. De werkelijk scheppende krachten in onze kunst van omstreeks
1860: Potgieter en Busken Huet, De Genestet en Gezelle, en bovenal Multatuli, treft
men in zijn nabijheid waarlijk niet aan.
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Jaren zonder jeugd
1857-1875
I [De Gids van 1857 tot 1865]
Maand na maand had de Gids door veelzijdige bijdragen van kundige medewerkers
zich gehandhaafd, zij het ook niet op aanvankelijk peil. Maar de toenemende
specialisatie in de maatschappij deed zich gelden tot bij de Gidsredactie. Mocht nog
Potgieter door zijn onbetwistbare begaafdheid, zijn onverzettelijk karakter en zijn
rechten als oprichter, tussen zijn hoog- of zeergeleerde mederedacteuren de heersende
figuur zijn, niet langer was temidden van de onderscheiden rubrieken de literatuur
én kern én kracht. In ons land van ouds beoefend als bijzaak, als roeping náast een
beroep, verloor de dichtkunst bij lezers en schrijvers terrein, naarmate er door de
intensiever eisen van handel, industrie en wetenschap minder tijd en geestkracht
vrijbleef. Zo werden de letteren, ofschoon men ze in theorie nog vereerde als hoogste
uiting van menselijk scheppingsvermogen, in de praktijk tot deftige verpozing, tot
nobele ontspanning na een vermoeiende dagtaak. Zagen de Gidsers-van-1837 de
letterkunde als kennis van ál het geschrevene, zodat de literator dus ook zou trachten
naar een encyclopedische ontwikkeling - de Gidsers-van-1857 achtten de literatuur
beperkt tot de bellettrie; het overige behoorde tot de afzonderlijke wetenschappen.
Terwijl oorspronkelijk de letterkundige aan álles deel had, krachtens zijn roeping,
kreeg nu elk der vele vakspecialisten deel aan de literatuur, krachtens belangstelling.
In de Gids ging aldus de eenheid teloor en bleef slechts de verscheidenheid van
aparte, hoogstens op zichzelf belangrijke bijdragen bestaan.
Blijkens de geringe produktiviteit der jaren 1846-1857 heeft Potgieter zich in deze
verhoudingen weinig geïnspireerd gevoeld, al deden ook algemener factoren van
teleurstelling en ergernis hun invloed gelden. Aflevering na aflevering verscheen, ja
zelfs een gehele jaargang, zonder iets van zijn hand. Bracht 1848 nog zijn principieel
protest tegen Da Costa, 1849 een groot nationaal vertoog over vijfentwintig jaar
hollandse poëzie en 1850 een diepgaande ontleding van Schimmels toneelwerken,
het duurde daarna tot '53 eer hij zijn strenge kritiek over ‘Piëtis-
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tische poëzij’, tot '56 en '57 eer hij zijn herdenkend artikel over ‘Maurits Lijnslager’
en zijn prijzend oordeel over Hofdijks proza schreef. En in alle twaalf jaargangen
tezamen vindt men van hem slechts drie gedichten: tijdverzen, zwaar van vermaan.
Ook Schimmel, redacteur sinds 1851, heeft jarenlang aan de Gids vrijwel geen
scheppend werk bijgedragen. Merkwaardig is echter de wijze waarop hij Potgieters
beperkte kritische arbeid heeft aangevuld. De nogal straffe Hofdijk-recensie van
1851, eerst gevolgd door kleinere beoordelingen, werd na 1855 uitgebreid tot een
reeks van goed geschreven en eerlijk doordachte beschouwingen: over Conscience,
Cremer, Ledeganck, Jan van Beers, Da Costa en Beets. Hoewel van nature ietwat
geneigd tot geven en nemen, en meer karakteriserend dan kritiserend, blijkt Schimmel
toch in zijn conclusies vaak scherp genoeg. Minder dan vele anderen heeft hij geleden
aan de overschatting, die het ziektebeeld vormt van deze periode.
In 1859 begint voor Potgieter, en dus voor de Gids, een duidelijke stijging. Als
moest het buitenland de kracht lenen ter genezing van de vaderlandse lauwheid, zo
wordt de breedvoerige en in z'n beheersing toch beknopte studie over Béranger na
enkele maanden overtroffen door een bewonderenswaardige reeks artikelen, gewijd
aan George Crabbe en de engelse literatuur der achttiende en negentiende eeuw. Van
omvang een boekdeel vullend, imponeert dit essay zowel door belezenheid als door
meesterschap over de taal, al heeft een ontzaglijke rijkdom van détails de
overzichtelijkheid geschaad.
Ook proza en poëzie tonen herstelde kracht: na een groep vertalingen in 1858,
bracht juli 1859 het vermanende lied op ‘Het nieuwe tolhuis der stad Amsterdam’,
met een prachtige beschrijving van de geliefde oude stad: ‘Hoe schoon, tot in haar
ondergang.’ Het septembernummer bevatte het bekoorlijke zachtironische reisverhaal
‘Een dag te Kleef’, en in november kwam het forse eerdicht bij Schillers eeuwfeest,
als Hollands hulde aan de dichter der vooruitgang.
Inmiddels was de eerste bijdrage geplaatst van Busken Huet, een jong waals
predikant te Haarlem, die het jaar tevoren zijn strijdvaardig modernisme had getoond
in de ‘Brieven over den Bijbel’, en zijn door Potgieter overschat novellistisch talent
in de bundel ‘Overdrukjes’. In zijn driedelig Gidsartikel: ‘Stichtelijke lectuur’,
waarvan het middenstuk gericht was tegen Beets, oor-
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deelde Huet als theoloog en literator tegelijk. Mét de inhoud ontleedde hij de vorm,
van mening dat een geschrift slechts werkzaam is dóor zijn stijl. Had de Gids zich
in het godsdienstige jarenlang gehouden bij een gematigd gemiddelde, zo, dat zelfs
de medewerking van de agressieve godsdienstloze theoloogliterator Van Vloten
erdoor bemoeilijkt was, nu bleek het blad bekeerd tot een radicalisme, ongelooflijk
van ongeloof. Want behalve Huets betoog preekte ook de voortreffelijk daarbij
aansluitende groep anonieme ‘Leekedichtjens’ in het novembernummer het
modernisme maar al te luid. Potgieters traditionele christelijke levensbeschouwing
wijzigde zich in deze jaren tot een zeker agnosticisme, maar zijn houding in kunst
of maatschappij veranderde daarmee niet.
Toen Thijm in 1860 in zijn Dietsche Warande het schampergeestige ‘Claegh- ende
Vraegh-liedt’ publiceerde, kwam hij hiermee kennelijk te laat: juist in 1860 was de
Gids zijn trage tijd voorbij. De poëzie bereikte een peil als in geen jaren: Potgieters
fraai-gevarieerde cyclus ‘Jacoba’, quasi een reeks ‘Rijmen gevonden in het kamp
bij Zeyst’, afkomstig van een speelsverliefd maar wel uitermate belezen soldaat,
werd gevolgd door zijn rijk-doorwerkt in-memoriam-gedicht voor Da Costa, de
‘Oosterling, Hollander, Christen’, wiens door de tijdgenoten onderschatte grootheid
van geest en gemoed hij bewonderd, wiens meer door Openbaring dan Bergrede
bezield geloof hij bestreden had. Doch ook als dichter wendde Potgieter de blik naar
het buitenland: na het patriottisch-liberale tijdvers ‘Aan Twenthe, op Twikkel’, vol
trots op de bloeiende industrie, vol bezorgdheid voor de proletariërs-jeugd, en na de
striemende strofen ‘Op 't IJ’, publiceerde Potgieter in december 1861 het aan
Washington gewijde dichtwerk ‘Mount Vernon’, actueel door de amerikaanse
burgerkrijg, die juist de stille plek van het heldengraf tot luidruchtig twistpunt had
gemaakt.
Maar niet enkel Potgieter en Huet maakten deze jaargangen interessant. Januari
1860 bracht een nieuwe groep ‘Leekedichtjens’ nog steeds anoniem; juli en augustus
twee grote artikelen van Prof. Veth over de pas verschenen ‘Max Havelaar’, belangrijk
door deskundige objectiviteit; november een rustig-afwijzende kritiek van Schimmel
tegen Beets' weinig dichterlijke en dus weinig stichtelijke verzenboeken; maart 1861
een historische novelle van Mevrouw Bosboom-Toussaint: ‘De triomf van
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Pisani’; april een hardhandige afrekening van Schimmel met de watersnood-poëten;
augustus een weemoedig artikel van Zimmerman over De Genestets begrafenis:
tweezijdig herstel na de veroordeling, die hijzelf, jaren tevoren, had uitgesproken
over de ‘Eerste gedichten’; augustus tevens een fragment uit Schimmels dichterlijk
drama ‘Struensee’, in november gevolgd door het eerste fragment van zijn historische
roman ‘Mylady Carlisle’, die verder meer dan twee jaar lang dertig à zestig bladzijden
van elk nummer in beslag zou nemen. Opmerkelijk is nog, om zijn ongekende felheid,
in december de aanval van de redacteur Zimmerman onder het pseudoniem Bern.
Koster Jr. op de ‘fabrieksarbeid’ van ‘den voormaligen dichter Beets’. Maar zulk
een kritiek, hoe juist ook, verhinderde natuurlijk niet, dat Beets als nationale grootheid
zich meer dan een kwarteeuw kon verheugen in een onwankelbare roem.
Het jaar 1862, ook zonder poëzie belangrijk genoeg door Potgieters magistrale
studie over Tegnèr en de zweedse letteren, bracht zijn grootste verrassing toch eerst
aan het eind: in december gaf Huet een proeve van wat blijkbaar een vaste rubriek
zou worden: ‘Kronijk en kritiek’. Maar hij werd méer dan medewerker: met ingang
van 1863 kreeg hij op wens van Potgieter zitting in de redactie, die gelijktijdig werd
uitgebreid met Mr. Quack en Prof. Buys. Waren er van de elf redacteuren maar drie
literator en was hij van dit drietal ook de jongste, toch heeft in de twee volgende
jaren Huet met zijn kritische begaafdheid de Gids beheerst, en aldus opnieuw de
Gids de letteren. Het scheen, alsof ten leste een oud ideaal nog tot verwezenlijking
kwam.
Sinds Potgieter en Busken Huet elkaar in 1860 hadden ontmoet, was er een
vriendschap ontstaan, die niet leed onder de grote verschillen van leeftijd en
levensbeschouwing, maar deze evenmin teniet deed. Potgieter, bijna twintig jaar
ouder, was een traditioneel protestant, Huet een skeptisch modernist, die op het punt
stond de kerk te verlaten voor de krant; Potgieter een burgerlijk Hollander, levend
uit de droom van het verleden, Huet een aristocratisch kosmopoliet, geheel kind van
zijn eeuw; Potgieter een gefortuneerd handelsman die zich belangeloos wijdde aan
de letteren, Huet een onbemiddeld intellectueel die van zijn pen moest leven. Gevormd
naar karakter en talent als beiden reeds waren, heeft de autodidactische vijftiger op
de academische dertiger tamelijk weinig, de dertiger op de vijftiger bijna géen
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invloed uitgeoefend. Maar Huet schonk aan Potgieter iets dat meer was dan moderne
ideeën: het geloof in de jonge generatie; het geloof dat ook ná hem schrijvers zouden
komen met kundige kritiek en onafhankelijk karakter. Uit genegen eerbied aan de
ene zijde, hoopvolle verwachting aan de andere, en uit gemeenschappelijke liefde
voor de grote kunst van binnen- en buitenland, ontstond een vriendschap, die, even
zeldzaam als heilzaam, van onschatbare waarde is geweest voor onze literatuur. Het artikel van december 1862 meegerekend, heeft Huet in de Gids vijfentwintig
kronieken geschreven. Hoezeer gelijkblijvend in zuivere smaak, gedurfde eerlijkheid,
en geestig woordenspel, is zijn kritiek in 1864 toch ánders dan in 1863. Aanvankelijk
scheen hij, gelijk Potgieter, vooral aandacht te willen schenken aan de buitenlandse
en de oudere letteren. Want na zijn grotendeels instemmende, kernachtige
karakteristieken over Van Lennep als familie-biograaf en Da Costa als
christelijk-romantisch dichter, behandelde hij George Eliot en het engelse, George
Sand en het franse proza; de kritische methodiek van Sainte Beuve, zijn leermeester
en geestverwant; Uhlands poëzie; Ernest Renans veel-omstreden ‘Vie de Jésus’; en
daartussendoor: Staring, Cats en de humoristische laat-achttiende-eeuwse essayist
Pieter van Woensel. Was in dit alles het zwijgen over de hollandse tijdgenoten reeds
van een onaangename welsprekendheid, een proeve van wat hun nog te wachten
stond bood het artikel over Cats, met z'n striemende verachting voor een volk waar
zúlk een schijnheilige veelschrijver populair had kunnen worden:
‘In het leven van elk regtgeaard Nederlander der 19de eeuw behoort een oogenblik
aan te breken dat hij ophoudt ten aanzien van Cats slechts onverschilligheid te
koesteren, een dag en een uur dat hij “al de werken” van dien rijmelaar en kwezel
van zich afstoot met geheel den fieren weerzin, dien zulk een erbarmelijk karakter,
eene zoo ergerlijke middelmatigheid, een zoo gemeene en zoo gemeenmakende geest
aan den weldenkende moet inboezemen. Al hetgeen er onhebbelijks wezen mag in
onzen landaard is weleer vleesch geworden in den persoon van Jakob Cats. Deze
godvreezende “moneymaker” is de inkarnatie geweest van den Nederlandschen
daemon. Met zijne door en door laaghartige moraal, zijne leuterlievende vroomheid
en keutelachtige poëzie, heeft hij onnoemelijk veel kwaad gesticht. Zijne populariteit
is eene nationale ramp geweest.’
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Het jaar 1864 bracht inderdaad de dag des oordeels voor Hollands middelmatigheid.
Doch van een bloedbad kan men bij deze water-en-melk-wezens toch nauwelijks
spreken. En bovendien: zo ze doorstoken zijn, nooit werd een degen sierlijker
geplaatst; zo ze geroosterd zijn, nooit leek een brandstapel méer op een vuurwerk.
Huets proza behoort tot het geestigste dat onze letterkunde kent. Van éen slachtoffer
heet het: ‘Deze zijn de uit zielkundig oogpunt wel niet onberispelijke, maar nogtans
belangwekkende gegevens van den roman dien Marius verbroddeld heeft.’ Van een
ander: ‘De muze van de heer Dercksen zou geene goede vaderlandsche koe zijn,
indien haar pleegzoon geen middel had weten te vinden om dit onderwerp tot op het
laatste oogje af te roomen.’ De haagse drogist-dichter Van den Bergh maakt ‘den
indruk van een uit de nachtschuit gekomen Tollens, of indien men liever wil, van
een opgegraven en weder overeind gezetten Helmers.’ Telkens vindt men ironische
gezegden van onovertrefbare puntigheid bijvoorbeeld: ‘Amsterdamsch peil heeft op
het gebied van den waterstaat meer te beteekenen dan op dat der beschaving’, of de
volgende uitspraak die de grondtoon aangeeft van ál dit kritische werk: ‘Het is mij
onverklaarbaar hoe iemand de betrekkelijk zeldzame gaven bezitten kan, noodig om
zulke boeken te schrijven, en te gelijkertijd verstoken kan zijn van de uiterst geringe
hoeveelheid doorzigt die mij toeschijnt gevorderd te worden om ze ongeschreven te
laten.’ Het kost niet veel verbeelding, de rancuneuze weerzin te voelen stijgen bij de
klein-hollandse boekjesmakers, wier éendagskunst aldus in de schalen der eeuwigheid
gewogen en te licht bevonden werd.
Maar niet enkel overbodige scribenten, ook gevierde groten betrok Huet in zijn
kritiek. Spelbreker in de literaire schijnvertoning van zijn tijd, waagde hij het, de
zinnelijke Adam te ontdekken die tot schade van de poëzie was ondergegaan in de
stichtelijke Beets; kenschetste hij terloops de patricische Van Lennep als voorbestemd
voor de keuken en de kinderkamer; huldigde hij onze begaafdste romanschrijfster
met de stekelige lof: ‘Mevrouw Bosboom is een ongeslepen diamant, maar een die
door geen kenner ooit voor vensterglas zal aangezien worden. Zij is te onzent le plus
grand des écrivains qui ne savent pas leur langue, maar dan ook le plus grand.’
Hoezeer Potgieter zich verjongd en versterkt gevoelde in deze
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sfeer, blijkt uit de rijke inspiratie van het jaar '64. Nadat november '63 het stoere lied
‘Ter gedachtenisse’ gegeven had, volgden de fraaie ‘Heugenis van Wolfhezen’, de
even zinrijke als plastische beschrijving van ‘Eene revue in het Bois de Boulogne’
en het meesterlijke beeld van ‘Een Haarlemsch hofjen’, tevens belijdenis van diepe
vriendschap voor Huet. Ook het proza steeg nu tot zijn zuiverste hoogten in het
fijnzinnige, sterk-dialogische verhaal van romantische liefde tussen landjonker en
arme wees: ‘Een novelle?’, en in de mijmerende stemmingskunst van ‘Onderweg in
den regen’, waar de teleurstelling om een bedorven dag zich allengs verdiept tot
ontroering door een boek, en tenslotte zich verlevendigt in een prachtig gesprek met
de schim van de schrijver.
Doch wat Potgieter tot inspiratie strekte, bleek de verdere redactie een ergernis.
Zou men van de oude oprichter zulk een onvoorwaardelijke kritiek misschien hebben
geduld, van de jonge indringer was dat onmogelijk. Zijn baldadig omvérhalen van
eerzame reputaties; zijn schamper oordeel over fatsoenlijke medeburgers; zijn
redactionele macht doordat Potgieter alles met hém besprak en hem zelfs vrijheid
gaf verbeteringen aan te brengen in de stijl van hun aller kopij; zijn twijfelzuchtige
geloofskritiek; zijn slagvaardige geestigheid; en meest van al: de makkelijker te
benijden dan te betwisten begaafdheid van deze felle non-conformist, verhoogden
maandelijks hun ergernis. Tot de maat in januari 1865 overliep.
De literaire bijdrage ‘Een avond aan het Hof’, die in een pittige dialoog tussen
koningin Sophie en haar hofdames een vernietigend vonnis velde over het aan de
vorstin opgedragen jaarboekje ‘Aurora’, wekte hevige ontstemming in haagse kringen,
even klein van geest als hoog van wapen, en van deze ‘hoffelijke’ ontstemming
maakten Huets tegenstanders een zeer onhoffelijk gebruik. Want de wezenlijke
oorzaak der verontwaardiging lag voor de meerderheid der Gidsredactie in het
politieke stuk ‘De Tweede Kamer en de staatsbegrooting’, anoniem geplaatst met
de door Potgieter verzonnen ondertekening: Een geabonneerde van het bijblad.
Begonnen als ontleding der parlementaire onwelsprekendheid, eindigde dit artikel
van Huet met principiële kritiek op het liberalisme van het tweede kabinet-Thorbecke,
dat bevreesd was voor de consequentie van zijn eigen daden: ‘Nederland is feitelijk
sedert 1848 eene demokratische republiek
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met een vorst uit het Huis van Oranje tot erfelijken voorzitter. Onze koning is een
koning bij de gratie Gods, doch in geen anderen zin dan waarin ook 's konings
kleedermaker aan de goddelijke genade het aanzijn dankt.’ Zo ontzag dus de
aartsketter, die het had bestaan Da Costa en Thijm te prijzen, nu zelfs het gebied der
staatkunde niet meer: men gevoelde zich in eigen vesting bedreigd.
Potgieter echter, minder doctrinair, achtte voor het liberalisme het beginsel der
vrije meningsuiting belangrijker dan de praktijk der schipperende politiek. Zo stond
hij in het conflict dus naast Huet; zo gingen zij tezamen naar de vergadering in
Schimmels huis, waar men hen behandelde als beklaagden. De breuk bleek
onvermijdelijk, niet slechts omdat de redactie wou lozen wien Potgieter wou
behouden, maar vooral omdat de redactie een liberaal orgaan begeerde, Potgieter
een literair. Daar hij het schriftelijk aanbod om de Gids weer geheel aan hém te laten
wellicht ten onrechte niet voor ernst hield, trok hij zich met Huet terug uit het blad,
dat aan zijn begaafdheid en werkkracht zowel ontstaan, groei als grootheid
verschuldigd was. Na hun heengaan werd de literatuur bijzaak in de Gids, de Gids
derhalve bijzaak in de literatuur.

II [God, vaderland en huisgezin]
De nederlandse letteren na het midden der negentiende eeuw maken de indruk van
een groot palet, waarop de aanvankelijke verven allengs zo vaak vermengd zijn en
verdund, dat er éen groezelige massa is ontstaan, gelijkmatig dof en grauw. Alleen
aan de rand vindt men een paar forse klodders primaire kleur: het heldere wit van
Gezelles gedichten, het koele statige blauw van Potgieters poëzie, het vurige rood
van Multatuli's proza, het zwavelharde geel van Huets kritiek. En bij aandachtiger
beschouwing blijkt ook de grijzigheid nog wel genuanceerd met de vage tinten van
een verdwenen veelvervige pracht.
Terwijl de tradities van historie en humor verzwakt nog werkzaam bleven, werd
de brede kring van schrijvers en lezers beheerst door gevoelens van vaderlandse,
godsdienstige en huiselijke aard. Zelfs het liberalisme kreeg in deze jaren een
conservatief karakter. Het vereist geen bijzondere scherpzinnigheid heel de
geesteshouding van ons volk omstreeks 1865 te zien als
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een vlucht naar het veilige en vertrouwde. Bevreesd voor de revolutionaire spanningen
in Europa sloot het burgerlijke Nederland -, bevreesd voor de onweerstaanbare
opkomst van het natuurwetenschappelijk denken sloot de burgerlijke kerk -, bevreesd
voor de maatschappelijke noden en vragen sloot het burgerlijke gezin zich in
zelfgenoegzaamheid af. Terwijl de hollandse orthodoxe burgerhuisvader aldus,
drievuldig ingekapseld in geborneerdheid, wel het minst dichterlijke schepsel werd
dat zich denken laat, voelde hij zich verkoren boven alles en allen - een gevoel, nooit
in openhartiger onnozelheid onder woorden gebracht dan door Beets:
Dankt allen God en weest verblijd
Omdat gij Nederlanders zijt. -

Maar dat deze stemming in de poëzie de alleenheerschappij heeft kunnen verwerven,
is toch mede veroorzaakt door de ontijdige dood van De Genestet. Wel prees ook hij
geen heil hoger dan dat van echtgenoot en vader te zijn, maar hij heeft deze algemene
opvatting doordrenkt van persoonlijke ontroeringen. En bovendien: in het
godsdienstige en nationale keek hij verder dan kerk en grens. Tussen de ‘Eerste
gedichten’, die hij in 1852, en de ‘Laatste der Eerste’, die hij in 1861 uitgaf, lagen
tien jaar van herderlijke arbeid, kritisch denken, groot huiselijk geluk en tragisch
verdriet. Uit de geestige student met zijn al te sterke bewondering voor Van Lennep:
‘Morgen is mijn Dichter jarig’; zijn genoeglijke spot: ‘Op een vervelende soirée’;
zijn strijdvaardig liberalisme: ‘De volksdichter’; maar ook, als kind van jong-gestorven
ouders, zijn gebed om ‘levenslust én stervensmoed’, was een predikant gegroeid, die
te Delft in een groeiend gezin zijn hemel op aarde gekend had, maar zijn droevige
beproeving tevens, toen hij in 1859 vrouw en enig zoontje verloor. Zijn gedichten,
als ‘onder-onsjes’ gekarakteriseerd, bevatten van dit leven-vol-vreugde-en-leed een
uitvoerig en innig verslag.
Kan De Genestet met zijn ‘Laatste der Eerste’ gelden als de beste der
middelmatigen, of naar Huets woord: een echte dichter onder de nagemaakten, alleen
de ‘Leekedichtjes’ tonen z'n oppositionele geest. In dit kleine speelse boekje, voor
het eerst uitgegeven in 1860, komen de humoristische en de godsdienstige
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poëzie merkwaardig samen. Het is de aardigste uiting van het modernisme in onze
letteren, veel aardiger dan de theologische roman ‘Adriaan de Mérival’, waarin Allard
Pierson nog in 1865 allerlei beproefd-humoristische stijltrucjes toepaste, zonder
evenwel in staat te zijn de zwaarwichtige didactiek te verheffen tot kunst. De Genestet
heeft de kerkelijke strijd zijner dagen ondergaan als een persoonlijk conflict. Los
van traditie, onafhankelijk van oordeel, strijdvaardig tegen wangeloof en ongeloof
beide, eerlijk in zijn twijfel, levend-vroom in zijn verwondering over het mysterie
van zijn en niet-zijn, doch bovendien spits en doeltreffend in zijn vernuftige
woordspelingen: zó was de remonstrantse theoloog die zich leek noemde, omdat
minder de wetenschap dan wel het gezond verstand zijn houding bepaalde. Zijn
vroege dood op het ogenblik dat hij zijn jeugdwerk openlijk had afgesloten en vrij
van de kerkelijke arbeid zich onder de bezieling van een nieuwe liefde in staat
gevoelde tot kunst van wijder vlucht, was wel de grootste slag die zijn generatie kon
treffen, ook al zou De Genestet waarschijnlijk nooit de geestkracht hebben gehad
om in de poëzie te worden wat Multatuli in het proza, Huet in de kritiek is geweest:
kampioen van een principieel nonconformisme.
Intussen werd ook in Vlaanderen een jong vroom dichterschap geknakt, zij het
niet door de dood. Vormen de ‘Vlaemsche dichtoefeningen’ van 1858 de welbewuste
aankondiging van Gezelle's talent, de ‘Gedichten, gezangen en gebeden’, door de
priester-kunstenaar opgedragen aan Alberdingk Thijm in wie hij een medestander
voor een katholiek-literaire herleving erkende, brachten vier jaar later van dit talent
de volledige openbaring maar de tragische verstilling tevens.
Guido Gezelle, op 1 mei 1830 te Brugge geboren als zoon van een flinke,
vriendelijke hovenier en een vrome, stille, haast schuwe vrouw, had van zijn moeder
het zwijgzame geërfd, waardoor hij graag terzij zat met een boekje in een hoekje;
van zijn vader het koppige en geestige, dat hem de meerdere maakte van zijn
kameraadjes, zodra hij zijn schuchterheid overwon. De sobere jeugd bevestigde in
hem de trek tot franciskaanse eenvoud en de dienstvaardige genegenheid voor zijn
medemensen. Het helpen bij het zorgzame tuinmanswerk wekte zijn liefde voor plant
en dier, opende zijn oog voor de wonderlijke variaties van bladeren en bloemen, en
verrijkte zijn kennis met tientallen officiële en
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dialectische namen. De wereldvreemde innigheid van het nog niet vermuseumde
Brugge, de zachtmoedige stilten van Begijnhof en Minnewater, de schemerlichte
ruimten van kerk en kapel vervulden zijn mijmerend-mystieke ziel met de
eeuwigheidsgevoelens der Gotiek. En dan de Markt met Belfort, Lakenhal en
gildehuizen, was zij niet een bezwerend getuigenis van Vlaanderens aloude grootheid
en trots? Diepgevoelig kind van het arme, vrome, schone, middeleeuwse, vlaamse
Brugge, waar geen moderne intellectuele en sociale vragen nog toegang hadden
gekregen, heeft de jonge Gezelle ál deze eigenschappen onbewust verbonden tot de
evenwichtige eenheid van zijn karakter en van zijn kunst. Zijn poëzie, te gaaf en
probleemloos om romantisch te mogen heten, was de laatste openbaring van een
gotisch Vlaanderen dat buiten Brugge allengs verdween, maar is tegelijk de eeuwige
en dus eeuwig-jonge, eeuwig-nieuwe uitdrukking van het vlaamse volk.
Ondanks de vreemde invloeden die nog niet zijn overwonnen, en het
gelegenheidsvers dat enkele bladzijden ontsiert, bezit ook zijn jeugdwerk doorgaans
een onmiddellijk kenbare eigen toon: een zangerig violoncel-geluid van
gedempt-blijmoedige vroomheid, weerklank van de gelukkige jaren te Roeselare,
toen hij les gaf aan hetzelfde Klein Seminarie, waar hij russen 1845 en 1850 leerling,
en uit geldnood tevens bediende was geweest. In 1854 benoemd voor scheikunde,
boekhouden en handelswetenschap, deed hij zijn werk met grote toewijding en de
nodige vrijheid. Maar in 1857 kreeg hij een betere taak: de op éen na hoogste klas,
die zich grammaticaal reeds had voorbereid, in te leiden tot de literatuur. Brekende
met elk systeem, geen docent maar een bezield en bezielend dichter, waagde hij zich
en zijn jongens aan de meesterwerken der latijnse, griekse, franse, duitse, engelse,
nederlandse, italiaanse, spaanse en noorse letteren: aldus bij de begaafdsten vurige
bewondering wekkend voor zijn persoon en zielsdiepe liefde voor de schoonheid,
maar bij de blokkers afgunst en begrijpelijke tegenzin. Verzen van leerlingen werden
met verzen van de leraar beantwoord; de sfeer van genegenheid en geestdrift was
een voortdurende inspiratie; heel zijn hunkering naar warmte kon zich verzadigen.
Maar de kleinheid van sommige collega's verdroeg zijn grootheid niet, noch hun
fransgezindheid zijn vlaamsheid, hun schools gezag zijn kameraadschappelijke
omgang, hun tucht zijn spontanëiteit: na verschil-
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lende moeilijkheden werd hij in 1859 overgeplaatst naar Brugge. Teleurgesteld in
zijn argeloos vertrouwen, miskend in zijn zuiverste bedoelingen, ontrukt aan de kring
van zijn jonge vrienden, zweeg hij als dichter, na nog enkele gebeden vol roerende
hulpbehoevendheid te hebben geschreven.
Gezelles optreden was in het Zuiden een intermezzo, in het Noorden zelfs dat niet
eens: alleen Thijm en enkele andere literatoren hadden enig contact met hem. Maar
al werd mét zijn argeloosheid ook zijn talent geschonden, zijn werkkracht bleek niet
geschaad. Hij zocht afleiding in de studie van taal en folklore, publiceerde in
verschillende tijdschriften, onderhield een europese correspondentie. Terwijl hij zich
zo ontwikkelde tot éen der geleerdste mannen van zijn land, bleef de heimelijke
tegenwerking van frans-roomse en vlaams-liberale zijde bestaan. Als onderpastoor
te Brugge ook na 1865 gekrenkt en belasterd, beleefde hij zijn grievendste leed, toen
men hem in 1871 overplaatste naar het afgelegen Kortrijk. Echter juist daar, weldadig
omgeven door de stilte, en in zijn ballingschap getroost door de dankbare trouw van
enkele vrienden als de medicus-dichter Eugeen van Oye en de poëtische geleerde
Gustaf Verriest, genas allengs de diepe wond.
De dood van De Genestet en het zwijgen van Gezelle ontnamen aan het religieuze
gevoel de enige krachten die in staat zijn het te behoeden voor dogmatische verstening
en dus levend te houden als bezielende ontroering: kritiek en mystiek. Wat Beets,
Ten Kate, Ter Haar en andere ‘dichtervorsten’ voortbrachten, is dan ook even
waardeloos in godsdienstig als in kunstzinnig opzicht; alleen het woord stichtelijk
geeft het karakter ervan volkomen weer.
Stichting te brengen, altijd en overal, door mondelinge en schriftelijke, berijmde
en onberijmde preken is voor de dominees dier dagen blijkbaar een behoefte geweest;
of een plicht; of alleen maar een gewoonte. Met vroomheid heeft hun werk weinig,
met geloof niets te maken: het is een onpersoonlijk braafheidsbetoon in metrische
regeltjes, zonder éen vonkje profetisch of poëtisch vuur. Hasebroek liet ‘Windekelken’
volgen door ‘Nieuwe windekelken’, Beets en Ter Haar verzamelden hun verstrooide
gedichten en smaakten het genoegen ze herhaaldelijk herdrukt te zien, tot zelfs in
onhandelbare folianten. Ten Kate overtrof hun aller produktiviteit: kwantitatief door
een onmatige
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reeks geschriften, waaronder karakterloze vertalingen van de grootsten der
wereldliteratuur; kwalitatief, door eerst de schepping, daarna de planeten in
omvangrijke poëmen te bezingen. In ‘De schepping’ (1866) heeft Ten Kate het boek
Genesis in overeenstemming gebracht met de geologische wetenschap, door de zeven
‘dagen’ te wijzigen tot duizendjarige tijdperken en de gehele wording visionair te
laten schouwen door Mozes: twee gedachten, afkomstig van een schots autodidact
in geo- en theologie. Maar nergens voelt men de ontroering om zúlk een denkbeeld,
overal het weloverlegde voornemen om dit gematigd-rechtzinnige en toch moderne
geloof wat smakelijk aan te prijzen in de dichterlijke taal van Bilderdijk en Da Costa.
Karakteristiek hoogtepunt van het tijdverschijnsel der predikanten-poëzie, is ‘De
schepping’, evenals het drie jaar later verschenen pendant ‘De planeeten’, ondanks
epische vormen en lyrische intermezzo's in wezen een leerdicht. Dat echter zulk
maakwerk vol didactische gemeenplaatsen geen gevolg was van de problematische
positie waarin speciaal het protestantisme zich destijds bevond, blijkt uit de
soortgelijke roomse gewrochten van de gevierde priester-politicus Schaepman,
bijvoorbeeld ‘De Paus’. Zij allen bleven verstandsmensen, begaafd en geleerd; handig
en knap, maar zónder de argeloze grootheid van ziel, de verfijnde zintuiglijkheid, en
de bekoorlijke rijkdom van ritmen en melodieën, die het wezen zijn van Gezelles
begaafdheid. Hún stijl van denken en dichten was herderlijk, de zijne kinderlijk; hun
karakter theologisch, het zijne religieus. Zij waren deftige burgers, hij een simpel
natuurkind; zij plechtige praters, hij een spontane zanger; zij schriftgeleerden, hij
een apostel.
Het stichtelijke heeft niet uitsluitend een theologische inhoud: de anekdotische
schilderstukjes der huiselijke poëzie, reeds bemind sedert het begin der eeuw, behoren
eveneens hierbij, en eerst recht nu ze verrijkt werden met motieven uit het landelijke
leven, ontleend aan de dorpsnovelle, en met motieven uit de fatsoenlijke armoe,
ontleend aan het opkomende ethische realisme. Gravures verwekten bijschriften in
de trant van Tollens' weldadigheidsgedichten: vlot gerijmd en vlot verkocht. De
romantiek vervalste alle verhoudingen, en beschreef de onterfden der aarde als
erfgenamen des hemels: deels als heimelijke bezweringsformule tegen hun sociale
bewustwording, deels als uiting van hulpeloos meegevoel.
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Vooral in Vlaanderen, waar ook de dorpsnovelle veel aanhang bleef vinden, is dit
anekdotische, sentimentele en moraliserende genre vruchtbaar geweest. Behalve bij
Van Beers, die in 1869 met ‘Begga’ zijn beste gedicht publiceerde, vertoonde zich
deze kunstsoort met ruw-retorische klank bij De Geyter, in zangerig verzorgde vorm
bij De Cort, als eenvoudige volksliedjes bij Antheunis, en wel het fraaist in de
plastisch-poëtische genrestukjes van de dorpsmeisjes Rosalie en Virginie Loveling,
wier ‘Gedichten’ in 1870 te Groningen werden uitgegeven: typische
Biedermeier-kunst. Door fijne waarneming en beknopte stijl wisten zij ook hun
verhalen een eigen karakter te geven, waardoor deze de veel succesrijker novellen
van Conscience in kwaliteit te boven gaan.
In het Noorden waren het talenten als De Rop, Honigh, Soera Rana en Lovendaal,
die verwant werk leverden, ook al lieten de gevestigde grootheden der
dominees-dichters zich niet onbetuigd. Maar geen hunner heeft een populariteit
bereikt als Cremer, die met zijn ‘Over-Betuwsche Novellen’ als voordrager heel het
land doorkruiste, en het eenvoudigste publiek zo goed als de culturele elite dier dagen
gelijkelijk tot geestdrift bracht. Een gehele reeks van provinciale navolgers: Seipgens,
Hollidee en hoe zij verder heetten, exploreerde elk zijn eigen gewest, maar niet met
zo gunstig resultaat. Een brede bekendheid verwierf ook Hendrik de Veer, eerst
predikant, daarna H.B.S.-directeur en sinds 1871 redacteur van een dagblad, toen hij
in 1868 en 1872 zijn bundels ‘Trou-ringh voor het jonge Holland’ uitgaf: zwakke
navolging van het aardige, veelgelezen boek ‘Monsieur, Madame et Bébé’ van
Gustave Droz. Knus-burgerlijk van toon en vol brave spectatoriale uitweidingen,
moet De Veers werk beschouwd worden als een ‘onder-onsje’: het is de huiselijke
poëzie in proza.
Maar deze banaal-idyllische schrijverij, die artistiek gesproken de naam van proza
of poëzie bijna nergens verdient, werd omstreeks 1870 steeds sterker bedreigd door
de tragische werkelijkheid van de sociale nood. Dit bracht Cremer, gelijk eens
Dickens, ertoe de maatschappelijke misstanden in romanvorm te behandelen: in 1863
verscheen ‘Fabriekskinderen’, in 1867 ‘Anna Rooze’, in 1869 ‘Dokter Helmond en
zijn vrouw’, in 1872 ‘Hanna de Freule’. Hoe zwak ze ook blijken in sociologisch,
psychologisch en stilistisch opzicht: als symptoom zijn zulke
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boeken van belang. Ook de veel nauwkeuriger beschrijvingen van proletarische
ellende, die in Vlaanderen het werk zijn van August Snieders, Dominicus Sleeckx
en Vrouwe Courtmans, hoe aangrijpend soms van feitelijke inhoud, blijven door de
onpersoonlijke breedsprakigheid van vorm veelal meer klacht dan kunst. Eerst toen
het franse realisme, van Honoré de Balzac en Georg Sand, van Flaubert en Zola, zich
te onzent bij lezers en schrijvers deed gelden, ging omstreeks 1880 de romantische
retoriek te gronde.
Maar al bleef de franse invloed vóor dat jaar beperkt tot een stijgende aandacht
voor de grote problemen en een meer gedurfde weergave van allerlei ‘onfatsoenlijke’
verhoudingen, hij was niettemin sterk genoeg om onze historische romanciers nog
op hun oude dag tot navolging te verleiden. In 1865 publiceerde Van Lennep zijn
aanstoot-gevendezeden-schildering ‘Klaasje Zevenster’, in 1870 Schimmel zijn
burgerlijke roman ‘Het gezin van Baas van Ommeren’, in 1874 Mevrouw Bosboom
haar emancipatie-novelle ‘Majoor Frans’. Ondanks de sobere aanduiding van het
onfatsoen, en de omslachtige vertoogtrant, gaf ‘Klaasje’ aanleiding tot een hevige
pamflettenstrijd. Ook ‘Lidewyde’, Huets tartend afscheidsgeschenk toen hij in 1868
naar Indië vertrok, werd schandelijk gevonden in zijn openlijk erkennen van passie
als voorwaarde van kunst, en zijn kalm aanvaarden van overspel als literair motief.
Zonder twijfel is van al deze meer gewaagde dan geslaagde pogingen ‘Majoor
Frans’ moreel het onschuldigste en literair het aardigste boek over eigentijdse stof:
met grote handigheid heeft Mevrouw Bosboom gebruik weten te maken van moderne
buitenlandse motieven, zonder iets prijs te geven van haar eigen, ietwat ouderwetse,
hollands-burgerlijke moraal. De heldin van dit spelenderwijs geschreven werk, Francis
Mordaunt, onafhankelijk van karakter, zonderling gevonden, hevig belasterd, en toch
zo vrouwelijk in haar ontwakende liefde, verwierf de algemene sympathie. Maar
ondanks dit succes zette Mevrouw Bosboom het genre niet voort. De jongeren echter,
na 1870 opgroeiend in een periode van even snelle als diepgaande wijzigingen op
allerlei terrein, zouden het grote buitenlandse voorbeeld volgen en evenaren.
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III [Historie en humor]
Al waren godsdienst en huiselijkheid de overheersende motieven, de oudere tradities
van historische romantiek en humoristische relativering bleken niet op éenmaal
overwonnen. Vooral de geschiedenis behield zijn aantrekkelijkheid voor lezers en
schrijvers, getuige de reeks van herdrukken die in deze tijd en nog vele jaren later
van de pers kwam; de mogelijkheid om de vaderlandse historie stichtelijk te
interpreteren, zal daar wel niet vreemd aan zijn.
Het fraaiste bewijs hiervan kwam als afscheidsgeschenk van éen der ouderen in
den lande. Na de vijftiendelige Bilderdijk-uitgave verzorgd en met een al te
bewonderende biografie voltooid te hebben, schreef Da Costa in 1859, een jaar voor
zijn dood, ‘De slag bij Nieuwpoort’: in zijn stoere retorische stijl een indrukwekkend
visioen van de strijd, die niet Gods hulp ons volksbestaan bevestigde. Prachtig zijn
de verzen over Philips Willem, de spaanse Oranje, te Brussel biddend voor de zege
van zijn broer. In de grootheid van dit werk vallen de grenzen van romantiek en
classicisme weg, en worden godsdienst, natie en historie in schoonheid éen.
De ‘Romantische poëzie’, die Hofdijk in 1868 uitgaf, heeft de persoonlijke eenvoud
verwisseld voor de geijkte dichtertaal, maar de historische motieven zijn gebleven.
Ook vele anderen aan weerskanten van de grens ontboezemden iets dat op ballade
of romance geleek. In luidruchtig pathos deed A.J. de Bull, redacteur van de
conservatieve ‘Amsterdamsche Courant’ niet onder voor Emmanuel Hiel, leraar in
declamatie aan de Brusselse muziekschool, of zoals men in het Zuiden zei: ‘professor
van Nederlandse uitgalming’. Het kleinere dichtwerk van Schimmel, in 1871
uitgegeven als ‘Herfstloover’, toont zo al geen groter talent, dan toch een wat
zuiverder smaak; het blijft evenwel, ook als poëzie, beneden de rijmloze vijfvoetige
jamben van ‘Struensee’ (1868), zijn toneelstuk over een bewogen periode uit de
deense geschiedenis der achttiende eeuw, dat dramatisch en psychologisch éen van
zijn meest overtuigende scheppingen is, en in onze letteren een der eerste werken,
waarin het vraagstuk van het ideale heerserschap behandeld wordt.
Maar de enige, die als dichter Da Costa overtreft en naast Gezelle niet verzinkt,
is toch Potgieter geweest: een krachtige mid-
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denvijftiger, als koopman onafhankelijk, als kunstenaar zeker van zichzelf, als criticus
vol gezonde minachting voor wie hem hadden gekrenkt. Wat bij Gezelle meer dan
twintig jaren heeft gevergd: zijn eindelijke stijging tot heerlijker hoogten dan tevoor,
begon bij Potgieter in 1865 na enkele maanden. Doch het is niet alleen zijn andere
persoonlijkheid, het is ook de andere geaardheid van zijn vers, die dit mogelijk
maakte. In Potgieters poëzie speelt het intellect een veel grotere rol, zowel in de
verbeeldingen die haar oorsprong zijn, als in de vormen waarin zij voleindigd werd.
Kunstpoëzie in de edelste zin, heeft zij iets architectonisch', iets van een bouwwerk
dat na vernieling kán worden gerestaureerd; maar de natuurpoëzie van Gezelle gelijkt
een struik, die, eenmaal vertrapt, eerst jaren later, zo al ooit, weer bloeit.
Sinds Potgieter tezamen met Huet in mei 1865 de plechtigheden van Dantes zesde
eeuwfeest had bijgewoond, voelde hij zich gedrongen tot het allerhoogste: een
huldelied te schrijven, Dante waardig. Inderdaad is Potgieters intellectuele schoonheid
rijker dan ooit aanwezig in de weidse stoet van meer dan duizend terzinen, die
‘Florence’ heet. Als fraai-gestileerde praalwagens gaan de even kunstige als
diepzinnige taferelen ons oog voorbij: Dante als minnaar, als magistraat; Dante als
balling, als strijder voor de italiaanse eenheid; Dante als begenadigd dichter van Hel,
Louteringsberg en Paradijs; Dantes tijdgenoten en navolgers; Dantes blijvende
grootheid. Het is een overvloed van gedachten die tot denkbeeld, van denkbeelden
die tot verbeelding zijn gekristalliseerd. Aldus ontstaan uit brede, in aandoening
verdiepte kennis van Dantes leven en werken, draagt het gedicht ook naar woordkeus
en versbouw het merk van zijn culturele oorsprong. Het mist de ritmisch-melodische
klankenval der levende subjectiviteit en haar onmiddellijke ontroering, maar het bezit
een objectieve schoonheid, die bestudeerd en bewonderd wil worden en eerst na
toegewijde aandacht de diepere emoties prijs geeft.
Méer nog dan uit ‘Florence’, dat in 1868 gepubliceerd werd in de eerste bundel
‘Poëzy’ en opgedragen was aan Huet, blijkt de waarde die Potgieter aan de versbouw
hechtte, uit zijn laatste grote werk, ‘De nalatenschap van den landjonker’, opgenomen
in de tweede bundel ‘Poëzy’ (1875); en wel speciaal uit het slotgedicht daarvan:
‘Gedroomd paardrijden’. Als middel om aan
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de huisbakken lyriek te ontkomen had reeds Kinker gepleit voor verstechnische
vernieuwing, o.a. door invoering van de hexameter. In België trachtte sinds het
midden der eeuw Jan Michiel Dautzenberg door navolging van oude of uitheemse
strofenbouw de dichterlijke waarden te verwerven, die hij bij anderen te zeer miste.
Technisch nog bekwamer toonde zich Jan van Droogenbroeck, die in 1866 met zijn
‘Makamen en Ghazelen’ de oosterse poëzie kunstig nabootste, doch overtuigender
werk voortbracht in een enkel eenvoudig vers. Ook de Hagenaar Carel Vosmaer
onderscheidde zich in metrisch opzicht: zo beschreef hij in 1873 een kunstreis naar
het Brits museum in de geestige hexameters van zijn ‘Londinias’. Experimenten naar
klassiek model vindt men eveneens in zijn ongelijkwaardige, tamelijk dorre
‘Gedichten’. Hoe interessant als bewijs van groeiende ontevredenheid, kan toch niets
hiervan in technisch meesterschap en scheppend vermogen de vergelijking met
Potgieters ouderdomswerk doorstaan.
‘Gedroomd paardrijden’ is naar de vorm een triomf der kunstvaardigheid, naar de
inhoud de rijkste maar ook moeilijkste openbaring van Potgieters historisch
verbeeldingsleven en zijn belijdenis van ideaal heerserschap. De ‘landjonker’, reeds
zijn dubbelganger toen hij veertig jaar tevoren deelnam aan ‘De Muzen’, inspireerde
hem bij het keurend herlezen van zijn jeugdwerk opnieuw: het was de aristocraat in
de burger, en daarmee de romantische tweespalt van zijn schijnbaar zo evenwichtige
wezen, die tot uiting drong. Maar al wat hem in zijn rijk leven had ontroerd en
bewogen: het gouden-eeuwse Holland met Hooft, Vondel en Huygens, met Johan
de Witt en Willem III; de schoonheid van Frankrijks oude cultuur; de hoofse
levensstijl, en ook de woordeloze liefde voor de droomgebleven Ene, álles welde in
hem naar boven en wilde nog eenmaal in volmaakte vorm beleden zijn. Zo schreef
hij dit magistrale gedicht in twaalf groepen van vier maal acht strofen, met, binnen
elk achttal, een stelselmatige variatie van het rijm der zes versregels. Toen het voltooid
was en afgedrukt, stierf hij, zonder zijn liefste vriend, Huet, die sinds 1868 in Indië
woonde, te hebben weergezien.
Indien men Gezelle met enig recht karakteriseert als ‘de laatste middeleeuwer’,
kan men Potgieter zien als onze laatste renaissancist. Mits men erkent, dat de
onderscheiden schoonheid van
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hun beider werk niet enkel vrucht was van een verleden, maar ook zaad voor een
toekomst. Een uiteraard veel breder succes dan aan deze moeilijke poëzie ten deel viel, was
weggelegd voor het proza der historische romans: onvermoeibaar zetten
Bosboom-Toussaint en Conscience hun reeks boeken voort, zonder vernieuwing van
stijl, werkwijze of visie, maar evenzeer zonder al te ernstige inzinkingen. Ook
Schimmel beoefende nu bij voorkeur het proza: in 1856 verscheen ‘Een Haagsche
Joffer’, de nog al geromantiseerde geschiedenis van Juffrouw Serklaas, wier handige
diplomatie in 1624 de spaanse pogingen om het Noorden alsnog te onderwerpen,
mislukken deed. Door de levendige dialoog en knappe compositie overtreft dit boek
het gelijktijdige, veelgelezen werk ‘Jan Faessen’, de enige historische roman van
Lodewijk Mulder. In 1860 en 1864 brachten twee breedvoerige verhalen uit het
zeventiende-eeuwse Engeland: ‘Mary Hollis’ en ‘Mylady Carlisle’, de bevestiging
dat Schimmel als romancier Mevrouw Bosboom terzijde streefde: haar meerdere in
pittigheid van stijl, haar mindere in grootheid van idee. Want het is wel weer allereerst
haar onwankelbare levensovertuiging, waardoor zij in ‘De Delftsche wonderdokter’
(1870) boeit en eerbied afdwingt. De centrale persoon, Jacob Jansz Graswinckel,
moge na dertig jaar een variant zijn van Paul van Mansfeld en dus tevens van Gideon
Florensz.; de bekering tot christelijk-zedelijk leven moge wéer hoofdmotief en
hoogtepunt vormen, toch blijft ook deze nieuwe verbeelding van evangelische
zachtmoedigheid en protestants zondebesef een gedegen werk met een eigen karakter.
In hetzelfde jaar 1870 schreef Conscience ‘De kerels van Vlaanderen’: een
romantisch middeleeuws verhaal van primitieve hartstochten, heldenmoed en haat
en strijdvaardige geestdrift, gelijk lang tevoren reeds ‘De Leeuw van Vlaenderen’.
Een ander gevoel dan vlaams nationalisme, en een andere bedoeling dan zijn vele
lezers bezig te houden, kan men bij Conscience nauwelijks verwachten. Veel
belangrijker en diepzinniger is dan ook de enige roman van de haagse jurist P.A.S.
van Limburg Brouwer: ‘Akbar’ (1872), een boeiend stuk voor-indische geschiedenis,
waarin de schrijver een beeld geeft van ideaal heerserschap volgens zijn
ondogmatische spinozistische levensbeschouwing.
Inmiddels had Schimmel zich geheel ingeleefd in het tijdvak van de
koning-stadhouder, die voor hem steeds meer de geniaalste
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diplomaat onder de Oranjes werd. In 1875 overtrof hij zichzelf met de publikatie van
‘Sinjeur Semeyns’: een spannend werk over het rampjaar 1672, grondig van
documentatie, intelligent van dialoog, en overtuigend in de psychologische uitbeelding
van de jonge prins.
Als roomse aanvulling van de wel overwegend protestantse gedachtenwereld dezer
historische romans, kan men het novellistische werk beschouwen, door Alberdingk
Thijm gepubliceerd in zijn tijdschrift ‘Dietsche warande’ of zijn ‘Volksalmanak voor
Nederlandsche katholieken’. Behalve als begaafd prozaist en kundig cultuur-historicus,
deed hij zich daar ook kennen als scherpzinnig speurder en spotlustig polemist, vaak
even volks van toon als pittig van argumentatie. Zowel bij de nationale feesten van
1863 als bij de 1-april-herdenking in 1872 stelde hij de verhouding van het roomse
volksdeel tot de protestantse nederlandse staat scherp en principieel vast, niet tot
volkomen genoegen van al zijn geloofsgenoten, maar wel met instemming van
Potgieter, die karakter en onafhankelijkheid waardeerde wáar hij ze vond. Thijms
grote verering voor Vondel, wiens kunst hij allengs boven die van Bilderdijk ging
stellen, bracht hem in 1876 tot zijn reeks gedocumenteerde novellen: ‘Portretten van
Joost van den Vondel, een laatste aflevering tot het werk van Mr. Jacob van Lennep’.
Voornamelijk gewijd aan de roomse elementen in de grote dichter, werd dit boek
niettemin opgedragen aan de nagedachtenis van Potgieter, door wiens woorden Thijm
zich het eerst de speciale roeping had horen verkondigen, om de vertegenwoordiger
te zijn van het hollands-katholieke. - Ondanks de jongere talenten, die zich na het
midden der eeuw aan de humor waagden, handhaafde dit genre zich slechts in
verzwakte vorm, tenzij men de grenzen zo ruim stelt, dat er ook plaats is voor het
werk van Multatuli, de virtuoos van het sarkasme, naar een woord van Huet.
De fijnzinnige ‘Bladen uit een levensboek’, in 1857 door de esthetische jurist Carel
Vosmaer in het maandschrift ‘Nederland’ gepubliceerd, missen vrijwel iedere
oorspronkelijkheid. In hetzelfde jaar schiep de uit Réveil-kringen afkomstige,
kritischwijsgerige predikant Allard Pierson een pendant van ‘De pastorij van
Mastland’, door genoeglijk en ook wel stichtelijk te vertellen van zijn
wederwaardigheden als dominee in het roomse Leuven: ‘Een pastorij in den vreemde’,
in 1861 omgewerkt
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tot ‘Intimis’. Ook de ‘Overdrukjes’ van Busken Huet zijn slechts een matig vervolg
van de humor-traditie.
De poëzie vertoont in deze tijd wel iets vermakelijks, doordat Van Lennep in 1859
de dichterlijke nalatenschap bezorgde van Gerrit van de Linde, bijgenaamd De
Schoolmeester. Humor, naar de strikte betekenis, is in de kluchtige knittelverzen van
deze deftige, in Engeland gevestigde kostschoolhouder nauwelijks te vinden, zelfs
weinig ironie of satire; tenzij men zijn gehele schrijftrant ziet als een parodie van het
dichten-als-zodanig. Maar al blijven de grapjes vaak wat oppervlakkig, ze zijn zó
overdadig en gevarieerd, dat men het duurzame succes verdiend mag noemen.
Bovendien geeft de eigen welluidende toon, van enkele ‘Brieven’ bijvoorbeeld, aan
een klein deel van deze burleske rijmelarijen wel degelijk het recht op de naam van
poëzie.
Bij enige dichters van een jongere generatie spitst de geestigheid zich in het
ironische toe. Op voorbeeld van Heine, wiens tragikomische zelfspot langzamerhand
de invloed van Byrons pathetische romantiek verdrongen had, schreef de gentse
student Julius Vuylsteke in 1860 zijn bundeltje ‘Zwijgende liefde’. Maar veel
belangrijker waren, als uiting van een diep-melancholisch hart en een zeer speelse
geest, de almanak-verzen die zijn leidse collega François Haverschmidt, alias Piet
Paaltjens, in voorgaande jaren had gepubliceerd en die in 1867 werden gebundeld
onder de karakteristieke titel ‘Snikken en grimlachjes’:
Als ik een bidder zie loopen
Dan slaat mij 't hart zoo blij,
Dan denk ik hoe hij ook weldra
Uit bidden zal gaan voor mij.

Doch zulke grimassen van het zotte leven om de zoete dood kon alleen een student
zich permitteren. Veel goediger van ironie, ondanks zijn bewondering voor Heine
en voor Multatuli, is dan ook Vosmaer in de quasi-klassieke hexameters van zijn
dichterlijke reisverhaal ‘Londinias’.
Ook als novellist heeft Haverschmidt naam gemaakt, doordat hij in 1876 zijn
verspreid gepubliceerde verhalen bijeenbracht onder de titel: ‘Familie en kennissen’.
In zijn bescheiden zuiverheid overtreft dit boek zowel de bundel ‘Groote en kleine

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

106
terzen’ (1864) door Mr. W.J. ten Hoet: proza vol grillige verbeelding en met vele
ontleningen aan de fantastische romanticus E.T.A. Hoffmann, als ook de zorgvuldig
doorwerkte maar weinig oorspronkelijke novellen, die Vosmaer in 1872 uitgaf als
‘Vogels van diverse pluimage’. Het wordt alleen geëvenaard door wat men wel de
vlaamse Camera heeft genoemd: ‘Ernest Staas, advocaat’, door Tony.
Er is tussen deze schetsen van de begaafde jonggestorven lierse jurist Anton
Bergmann en die van de reeds als Piet Paaltjens bekend geworden schiedamse
predikant een opmerkelijke verwantschap. De glimlach waarmee zij hun jeugd
herdenken; de rustige stijl van hun schriftuur; de gevoelige ernst, sociaal gericht bij
de een, religieus gegrond bij de ander; de ironie bij het beschrijven van onsympathieke
personen; de zachte zelfspot om verloren illusies: dit alles hebben zij gemeen. Doch
zowel psychologisch als literair-historisch zijn er ook duidelijke verschillen:
Bergmann mist de melancholie, die bij Haverschmidt achter zijn humor voelbaar
blijft. Maar bovendien: ‘Familie en kennissen’ in 1876 verschenen, is als de laatste
kleine bloem van een voorbije bloeitijd; ‘Ernest Staas’ daarentegen, uitgegeven in
1874, kan gelden als de enige duurzame bijdrage, die het negentiende-eeuwse
Vlaanderen aan de humor geschonken heeft.
Het boek, dat in zijn krachtige twee-eenheid van humor en historie het aangrijpende
meesterwerk der vlaamse letteren had kunnen zijn: ‘Tijl Uilenspiegel’ van Charles
de Coster, werd in 1867 in het Frans geschreven...

IV [Multatuli]
Temidden van de trage, golfloze deining der traditionele literatuurgenres, moet in
mei 1860 de publikatie van de ‘Max Havelaar’ een verbijsterende indruk hebben
gewekt. Als was plotseling éen plek van ons polderland vulkanisch geworden, zó
spoot het water kokend en kolkend omhoog. Doch het bleef voorlopig bij dat ene
plekje: twintig jaar lang is Multatuli's werk een eruptief-geniale uitzondering geweest
temidden van de bezadigde kunst der weinige begaafden en het ijverige schrijfbedrijf
der vele niet-begaafden. Zich kerend tégen hen, als overtuigd non-conformist, heeft
hij op geheel eigen wijze allerlei bekende motieven uit de humor-cultus hervat en
dienstbaar gemaakt aan
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de vér-strekkende bedoelingen van zijn strijdvaardig schrijverschap. Maar men
bedenke, dat juist hij in strikte zin geen jongere was. Behorende tot de generatie van
Ten Kate en Alberdingk Thijm, had Douwes Dekker bij de publikatie van zijn eerste
boek zijn veertigste jaar al bereikt. Geven ons de feiten geen recht om de jaren
1860-1875 te zien als een tijd zonder kunst, het was, ernstiger dan dat, een tijd zonder
jeugd. In déze formule ligt heel de tragiek van Nederland en van Multatuli besloten.
De ‘Max Havelaar’, deels persiflage, deels autobiografie, is zowel een aanklacht
tegen de gemiddelde nederlands-indische ambtenaar als een hartstochtelijke
verdediging van Dekkers eigen uitzonderlijke gezagsopvatting. Als assistent-resident
van Lebak had hij in 1856 eerst op tactvolle, daarna op krachtdadige wijze getracht,
een einde te maken aan de knevelarijen van de inlandse regent en diens familie.
Dekkers gemotiveerd wantrouwen jegens zijn directe chef, de resident van Bantam,
voegde bij de principiële zaak nog een ambtelijk conflict, en dit werd de beslissende
factor in het verdere verloop. Terwijl hij met recht meende te mogen rekenen op de
gouverneur-generaal, zond deze, zonder kennis te nemen van de aangeboden
documenten, hem een besluit van overplaatsing, gepaard met een ernstige berisping.
Dekker vroeg ontslag, half uit gekrenkte trots, half ook uit gerechtvaardigde hoop,
denkende particulier bij de G.-G. te kunnen bereiken, wat in de hiërarchieke
verhoudingen was mislukt. Diens driemaal herhaalde weigering om hem te ontvangen
maakte echter het ontslag definitief. Een officieel onderzoek, als gevolg van Dekkers
optreden nog in 1856 gehouden, bewees de juistheid van zijn beschuldiging; doch
naar de ambtenaar, die de moed van het initiatief had betoond en zelf daarvan het
slachtoffer was geworden, zag niemand meer om.
Nadat verschillende pogingen tot herstel mislukt waren, kwam Douwes Dekker
in de herfst van 1859 ertoe, dit conflict tot onderwerp te maken van een roman.
Wonend in een armzalig herbergkamertje te Brussel, schiep hij in enkele weken de
‘Max Havelaar’: tegelijk protest tegen geleden onrecht, pleidooi voor de mishandelde
Javanen, satire op de hollandse burgerij, en romantisch verhaal van heldhaftige
plichtsbetrachting; een boek waarin staatkundige beschouwingen, geestige anekdotes,
korte verhalen, officiële documenten en retorische verzen elkander
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afwisselen zonder elkaar te hinderen. In een meesterlijke stijl, die de stijve schrijftaal
verwierp en de levende spreektaal, verfijnd en verrijkt, tot basis nam, kregen alle
gevoelens in hun schrijnend contrast een volkomen uitdrukking. Bizar en toch
evenwichtig, omvatte dit wonderlijke werk zowel de scherpste ironie als het tederste
sentiment: toorn en verachting, maar ook berusting en eerbied; huiselijke gezelligheid,
maar ook verheven idealisme. Bedoeld als pleidooi wérd de ‘Havelaar’ een kunstwerk;
juist daardoor echter behield het zijn pleitende kracht onverzwakt.
Een onwaarschijnlijke maar doeltreffende verwikkeling, alsof namelijk de
schijnheilige koffiemakelaar Droogstoppel met hulp van zijn jonge duitse employé
Stern een boek schrijft, gebaseerd op de papieren van een zekere Sjaalman, stelde
Dekker in staat om én de nederlandse koopmansstand én het indische gouvernement
én de inlandse bevolking in beeld te brengen, maar bovendien vier tijdvakken van
zijn eigen leven. ‘Havelaar’ is Dekker als assistent-resident, door de romantische
Stern geidealiseerd in de uiterlijke omstandigheden, maar psychologisch van een
verbluffende eerlijkheid: het portret uit hoofdstuk VI is door geen der latere biografen
overtroffen. In de ‘tafelgesprekken’ is echter een nog vroegere periode van Dekkers
ambtelijke loopbaan uitgebeeld. ‘Sjaalman’ is Dekker na zijn ontslag, hulpeloos,
haveloos, belasterd door de deftige familie van zijn vrouw, veracht door de gezeten
burgers. ‘Multatuli’ tenslotte is de tot bewustzijn van zijn talent gekomen kunstenaar,
die aan het eind afrekent met de schepsels van zijn verbeelding en in eigen
meeslepende stijl zich richt tot de koning van Nederland, keizer van Insulinde.
Het uit nood geïnspireerde schrijven van de ‘Max Havelaar’ heeft Douwes Dekker
gemaakt tot de Multatuli die hij voortaan zou zijn: een geniaal prozaïst met de
profetische hartstochtelijkheid van een boetgezant. Maar zijn schrijverschap ontleende
zijn verdere stuwkracht minstens evenzeer aan verontwaardiging over het uitblijven
van direct succes, als aan geloof in eigen literaire gaven.
De ‘Max Havelaar’ immers, door Van Lenneps bemiddeling verschenen maar
tegen een veel te hoge prijs, werd wel geprezen en gelezen, doch bracht de publieke
opinie slechts weinig in beweging: naar de inderdaad aanwezige bewijzen taalde nie-
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mand, de koning zo min als het volk. Letterkundige erkenning was voor Dekker het
enige gevolg: men vroeg hem dan ook, iets af te staan ten bate van de indische
watersnoodslachtoffers. En aldus, ongeweten het voetspoor volgend van Tollens,
schreef de even beroemde als berooide auteur zijn brochure ‘Wijs mij de plaats waar
ik gezaaid heb’, die ƒ 1300 opbracht voor de stakkers aan wie hij, zelf arm en
hulpbehoevend, redding en hulp had toegezegd.
Multatuli's tweede grote boek, ‘Minnebrieven’, in de zomer van 1861 ontstaan
onder de inspiratie van zijn nichtje Sietske Abrahamsz, bevat opnieuw een veelheid
van gevoelens in een virtuoze veelheid van stijlen. De drieledige correspondentie
tussen Max, Tine en Fancy, humoristisch onderbroken door hele, halve en afwezige
brieven van ooms, tantes, stiefmoeders, dominees en andere ‘Kappellieden’, geeft
in grillige verbeeldingen een duidelijk portret van elk der deelnemers. Max is de
nerveuze romanticus, speelbal van zijn snel-wisselende emoties, onberekenbaar en
gecompliceerd: minnaar én huisvader, ambtenaar én kunstenaar, wereldbestormer
en bewoner van een bovenkamertje. Tine verbeeldt de ideale kunstenaarsvrouw, die
uit liefde het leed aanvaardt, geen verwijt kent als zij arm is door de schuld van haar
man, geen jaloezie voelt als een jong meisje hem inspireert, geen twijfel duldt aan
zijn genie ook als de bezieling uitblijft. In Fancy tenslotte worden drie wezens éen:
de ideale muze, het inspirerende meisje, en ditzelfde meisje in haar alledaags bestaan.
Het verwisselen van deze drie verschijningen schept de vreemde humor van dit
persoonlijke boek, dat opnieuw gelegenheid biedt tot het mededelen van de meest
verscheiden zaken: sprookjes, geschiedenissen van gezag, een lijst van in Lebak
gestolen buffels, een reeks vraagpunten aan de controleur van Lebak. De term ‘muziek
en onweer’, waarmee Dekker eens zijn stijl typeerde, kenmerkt méer dan de stijl
alleen. Heel dit boek is als een reeks melodieën, die elkaar doordringen, elkaar
afwisselen en begeleiden, daarna in een ijlende koortsbrief worden opgezweept tot
een chaotisch tumult van muzikale themata, om tenslotte in een breed
overwinningslied hun eindelijke harmonie te vinden.
Het verband, in de ‘Havelaar’ objectief, in de ‘Minnebrieven’ nog subjectief
aanwezig, is bij de ‘Ideën’, waarvan de eerste bundel in 1862 verscheen, slechts te
vinden in de polemische
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persoon van de auteur. De schijnbaar ongeordende notities van gedachten, plannen,
wensen, kritieken en stemmingen vormen tezamen zomin een wijsgerig systeem als
een gesloten kunstwerk, doch wél de belijdenis van een ondogmatisch en origineel
man, die zich het recht voorbehield om niet slechts paradoxaal, maar inconsequent
te zijn. Laatste anti-specialist uit onze letteren, schreef hij over alles: over Indië en
Holland, over politiek en godsdienst, over wiskunde en poëzie, over opvoeding en
roulettes, over élk onderwerp dat hem de gelegenheid schonk het tegendeel te laten
zien. ‘Omkeeren is mijn métier’ had hij in een brief geconstateerd. En inderdaad,
Multatuli en zijn tijdgenoten gelijken elkaar als negatief en afdruk van een foto. Mét
de hollandse deugden: degelijkheid, spaarzaamheid, voorzichtigheid en nuchterheid,
miste hij ook de onafscheidelijke ondeugden: dufheid, schrielheid, halfslachtigheid
en liefdeloosheid. Door Indië behoed voor de steriele roem der almanakpoëten, door
Indië gewend aan gezagsuitoefening en kosmopolitische levensstijl, heeft hij een
stuk europese cultuur toegevoegd aan het provinciale Nederland der negentiende
eeuw. Ontwerper noch bouwer, maar beeldenstormer van zeldzame virtuositeit, heeft
hij ruimte gemaakt voor frisse lucht en hemelwijd uitzicht. Moet men de zeven
bundels Ideën, die tussen 1862 en 1877 verschenen zijn, waardeloos achten als
bijdrage tot de exacte waarheid, ze zijn superieur als uiting van een ongewoonbewogen
gemoedsleven. Hun onweerstaanbare kracht ontspringt niet allereerst aan de nieuwheid
of de juistheid van de gedachte, maar aan de zeldzame scherpte van de vorm. De
beweringen blijven haken in het geheugen, omdat Multatuli ze door treffende
zinsbouw, ironische woordspelingen en talloze andere middelen, niet van de wijsgerige
denker maar van het literaire genie, de duurzaamheid heeft verleend, die enkel aan
de kunst eigen is. Hij betoogt niet, hij suggereert; hij bewijst niet, hij overweldigt
door de drift van zijn hartstochtelijk pleitvermogen. Ondanks het onjuiste van vele
meningen, het verouderde van vele polemieken, het onvoltooide van de
Woutergeschiedenis, het onevenwichtige van ‘Vorstenschool’, het verbrokkelde van
de gehele opzet, blijven de Ideën het boeiendste proza, dat de gehele negentiende
eeuw heeft voortgebracht: levend door de stijl-geworden kracht van een gepassioneerd
karakter.
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Evenals Bilderdijk, met wie hij in verschillende opzichten verwant is, staat ook
Douwes Dekker op de grens van twee tijdvakken. De romantiek heeft in hem haar
hoogste uiting gevonden: het humoristische avondje bij juffrouw Pieterse overtreft
het avondje bij Stastok, zoals een genie een talent, zoals een anti-burgerlijke
persoonlijkheid een anti-burgerlijke stemming overtreft. Maar tegelijk kondigt het
nieuwe realisme zich reeds aan in de fijnzinnige uitbeelding van het dichterlijke kind,
en sterker nog, in de beschrijving van het milieu der Pieterses, in de belangwekkende
weergave van de firma Kopperlith. Modern is Multatuli vooral door zijn aandacht
voor het sociale vraagstuk. Het drama ‘Vorstenschool’, in zekere zin half parodie
half preek, moge uitgaan van een verouderd koningschap - Multatuli, geboren in de
na-napoleontische jaren en gevormd door de indische bestuurspraktijk, heeft zijn
voorkeur voor een zeer verlicht despotisme nooit geheel verloochend -, niet dát is in
dit speelbare spel het belangrijkste. Met een variant op een spreuk uit de
‘Minnebrieven’: ‘De roeping van den mens is mens te zijn’, kan men van
‘Vorstenschool’ zeggen: ‘De roeping van de vorst is vorst te zijn’. Het contrast tussen
George, lachwekkend in zijn aandacht voor onnozele formaliteiten, en Louise, groot
in haar verantwoordelijkheidsgevoel voor de volksmassa, dráagt het stuk. Dit is het
wezenlijke: dat Multatuli hier, meer dan tien jaar voor de befaamde
parlementsenquête, in woorden waar de metrische retoriek het accent krijgt van
poëzie, de sociale kwestie heeft gesteld als éerste taak van regeringszorg.
Heeft aldus bij Multatuli de kunst soms een sterke politieke strekking, omgekeerd
wist hij door zijn stilistisch en polemisch vermogen aan zijn politiek werk meermalen
een artistiek gehalte te geven, waardoor het ver uitgaat boven het scheppende proza
zijner meeste tijdgenoten. Zijn beide brochures over ‘Vrije Arbeid in
Nederlandsch-Indië’ (1862; 1870) onthullen op even scherpzinnige als satirieke wijze
de humbug, die er toen zo goed als later bedreven werd met het schone woord vrijheid:
ethisch van klank, kapitalistisch van inhoud. In polemisch opzicht onovertroffen en
door de gang der geschiedenis helaas actueel gebleven, is zijn repliek op Bosscha's
‘Pruissen en Nederland’ (1867). Buitengewoon mooi en van een haast erasmiaanse
geest zijn de beschouwingen over menselijke waardigheid en macht, die het
voornaamste thema vormen van zijn geestige boek ‘Dui-
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zend-en-eenige hoofdstukken over Specialiteiten’ (1871), dat de ongeveer gelijktijdig
geschreven ‘Millioenenstudiën’ overtreft, hoewel ook daar passages in voorkomen
die door stijl en strekking tot het beste behoren van wat Dekker schreef.
De veelomstreden vraag, of Dekker als echtgenoot trouw, als vader verstandig,
als financier nauwkeurig, als burger nuttig, als ambtenaar bruikbaar is geweest, valt
alleen dan binnen de literatuur, wanneer men aanvangt met de erkenning, dat Multatuli
als schrijver éen der grootste prozaïsten was, die ons volle heeft voortgebracht. In
de gestalte van Max Havelaar schiep hij een voorbeeld van heldenzin en
plichtsbetrachting, dat niet ophoudt bewondering te wekken bij al wat jong is. In
Wouter en Femke schetste hij kinderfiguren, die méer zijn dan verkleinde
volwassenen. Hij heeft problemen gesteld van vrijheid en gezag, van traditie en
persoonlijkheid, van dogma en gedachte, van recht en macht, die beheersend zijn
gebleven voor onze beschaving. Hij heeft de taal, en daarmede de geest bevrijd van
zinloze conventies, die schadelijk waren voor de lenigheid, ja voor het leven zelf
van onze cultuur. In deugden noch zonden middelmatig, werd hij de meest geliefde
en vereerde, de meest belasterde en gehate man van zijn tijd: omgeven door een
kleine kring van trouwe vrienden, waaronder Vosmaer, die hem in 1874 een uitvoerige
beschouwing wijdde: ‘Een zaaier’; omgeven door een brede schaar van vaak
leeghoofdige toejuichers, die in zijn woord ten onrechte hun eigen halfwas-wijsheid
gesanctioneerd achtten; omgeven tenslotte door een eindeloze troep van felle
tegenstanders, bereid om onder leiding van critici, zoals Van Vloten de literator te
stenigen wegens de grotendeels vermeende zonden van de vader of de ambtenaar.
Niets heeft het negentiende-eeuwse Holland, het gepatenteerde land der
middelmatigheid, hem erger kwalijk genomen, dan dat hij nimmer tot de middelmaat
heeft behoord. Aristocraat of bohemien, en mogelijk beide, doch burger nooit, heeft
hij bij zijn burgerlijke tijdgenoten ook maar weinig weerklank gewekt. De jeugd, die
hij had willen leiden, kwam eerst toen hij als vrijwillige balling in Nieder-Ingelheim,
ziekelijk en verbitterd, de grens van de ouderdom had overschreden en sedert jaren
niet meer schreef. En deze jeugd was anders dan hij had gewenst. -
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V [Andere non-conformisten]
De afloop van de Gidscrisis had Huet diep teleurgesteld, maar niet tot zwijgen
gebracht. Al bleef de hoop ijdel, dat de leidingloze redactie spoedig het blijkbaar
zinkende schip zou verlaten om weer plaats te maken voor de verjaagde
bekwaamheden van kapitein en stuurman; al mislukte de gewenste oprichting van
een nieuw tijdschrift door Potgieters wijze weigering om zich opnieuw te binden;
desondanks of mogelijk daarom juist zette Huet zijn kritische arbeid nog vinniger
voort. Wel volgden de artikelen niet meer maand na maand uit dezelfde hoek, als
een welonderhouden geschutsvuur; doch wáar hij schoot, was elk schot raak.
Gastvrijheid genietend in de ‘Dietsche warande’ van de roomse Thijm, lanceerde hij
in 1866 onder de strijdroep ‘Ernst of kortswijl?’ een sarcastische aanval op ‘Klaasje
Zevenster’, het veelbesproken modeboek: ‘dat noch den schrijver, noch de letterkunde
van zijn vaderland tot eer verstrekt, en waarmede men geen eenigszins levendige
ingenomenheid betuigen kan zonder in verdenking te komen aan wanbeschaving te
lijden.’ Maar niet alleen de populaire verteller met zijn nieuwbakken realisme werd
aldus gekritiseerd; ook een volk, dat vreemd aan ieder artistiek gevoel, domweg de
middelmatige romans toejuichte als meesterwerken, en daarmede een sfeer schiep,
waarin geen meesterwerk meer kon ontstaan.
Het jaar daarop, domicilie kiezend in Van Vlotens humanistische ‘Levensbode’,
ging Huet de domineespoëzie te lijf door zijn uitval tegen ‘Ten Kate en zijne
Schepping’: ‘den meester, althans den ondermeester, in het vak’. Niet slechts als
modern theoloog een ethisch collega, en als gevreesd criticus een gevierd dichter
bestrijdend, maar ook optredend als plaatsvervanger van Potgieter, die hem materiaal
verschafte over de kunst- en karakterloze veelschrijverij van deze ijdele predikant,
heeft Huet honend afgerekend met dit bekroonde poëem: naar de vorm een
onpersoonlijke Da Costa-imitatie, glad maakwerk uit de school van Bilderdijk; naar
de inhoud een quasi-verheven verhutseling van geo- en theologie beide: ‘De
Schepping is vroom met een bijoogmerk, als eene vrucht van opwinding; met het
bepaald voornemen iets fraai te doen vinden, waarvan de auteur vreest dat men er
anders den regten smaak niet in hebben zou.’
In deze jaren na 1865, veroordeeld tot het krantenvak, bedro-
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gen in de verwachtingen die hij omstreeks 1860 nog van Holland had gekoesterd,
en niet meer in staat tot het literaire leiderschap waartoe hij zich geroepen voelde,
werd Huet tot op zekere hoogte Multatuli's lot- en bondgenoot. Terwijl hij Dekker
uit medelijden bijwijlen steunde en hem enig journalistiek werk bezorgde aan de
‘Opregte Haarlemmer’, onderging tegelijk zijn gedachtenleven steeds duidelijker
diens meeslepende invloed. In de bespreking van éen van Multatuli's politieke
brochures vergeleek Huet de voornaamste prozawerken der negentiende eeuw en
concludeerde: ‘Niemand zal ooit van de Camera Obscura zeggen dat zij, gelijk Max
Havelaar, een koninklijk boek verdient te heeten. Zij is een huiselijk boek; een boek
met rotterdamsche zijkamers en haarlemsche hofjeswoningen; met noord-hollandsche
buitenplaatsen en noord-hollandsche boerestulpen; een fijn, een geestig, een pleizierig
boek, en ook wel verheven, doch niet verhevener dan de nok van een gereformeerd
bedehuis. Bij het verhaal van Saïdja's karbouwen daarentegen, bij de toespraak tot
de Hoofden van Lebak, gaat gij regelrecht de lucht in, en gevoelt niets anders boven
Uw hoofd dan het azuur van Insulindes hemel.’
Naarmate Huet het stilistische genie van deze ‘virtuoos van het sarkasme’ dieper
bewonderde en ook allengs de juistheid van diens non-conformisme eerlijker erkennen
ging, werd Dekkers maatschappelijke catastrofe hem te meer tot waarschuwend
schrikbeeld. Niets immers vreesde hij zo, dan voor zijn vrouw en enige zoon het
tamelijk royale bestaan te moeten missen, dat hun allen lief was, en dat hem trouwens
met enig recht de voorwaarde leek voor zijn verdere werk. Liberaal, gelijk Potgieter
zich in weerwil van zijn stijgende bezwaren nog altijd gevoelde, was Huet nooit
geweest, en voorzover ook hij verering koesterde voor de zeventiende eeuw, kon hij
te minder geloven dat ooit Hollands toekomst dit verleden weer zou evenaren. Toen
hij dan ook in 1868 de gelegenheid kreeg om als journalist naar Indië te vertrekken,
achtte hij dit, met Potgieters instemming, zijn unieke kans om zich te bevrijden van
de vaderlandse bekrompenheid; maar hij verzweeg, zelfs voor zijn grote vriend, dat
hij van een conservatief kabinet de opdracht had aanvaard om tegen betaling van de
overtocht rapport uit te brengen omtrent de misstanden bij de indische pers. Dit
geheim-gehouden doch spoedig uitgelekte feit was een slag in het gezicht van al
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wat zich vrijzinnig noemde. Het bezorgde Huet een bedroefde vermaning van
Potgieter, de blijvende minachting van Dekker, en de luidruchtige haat van heel de
dogmatisch-liberale burgerij. Doch toen door publikatie der officiële stukken de
wraakzuchtige hoon van schrijvers en dichters vermeerderd werd met die der politici,
zat Huet reeds in Batavia, en dus enigermate veilig voor het vuil.
Nog vóor zijn vertrek had hij zijn opzienbarende maar niet overtuigende roman
‘Lidewyde’ voltooid, en zijn verspreide kritieken gebundeld in twee delen
‘Litterarische phantasiën’. Zijn verdere kritische werkzaamheid, die iets meer een
voorlichtend karakter kreeg, kwam eerst voornamelijk ten goede aan de ‘Javabode’
waarvan hij redacteur was, en na 1872 aan zijn eigen, zeer succesrijk ‘Algemeen
Dagblad voor Nederlandsch-Indië’. Ofschoon enkele exemplaren hiervan het
moederland wel bereikten, was Huets invloed voorlopig toch uiterst gering. De
nimmer-onderbroken briefwisseling met Potgieter hield hem echter op de hoogte
van de ontwikkeling der vaderlandse letteren, en schonk tegelijk aan Potgieter de
gelegenheid om privé te doen wat hij zijn hele leven openbaar had gedaan: te oordelen
over boeken en schrijvers. Hij wist dat Huet waarde hechtte aan zijn inzichten, terwijl
Nederland zich steeds gehouden had alsof ze niet bestonden. Daarom zweeg hij als
criticus, voorgoed; maar in de breedvoerige, hoogst merkwaardige en belangrijke,
doch fragment-gebleven studies en herinneringen, die de titel dragen: ‘Leven van
R.C. Bakhuizen van den Brink’ (1870), gloeit nog het oude idealistische vuur. De redactie van de Gids, die in januari 1865 overbleef, had wel blind en doof
moeten zijn om niet te bemerken, welk een leegte er plotseling in hun midden was
ontstaan. Trouwens ook de kundige redacteur P.A.S. van Limburg Brouwer was
verdwenen, en in 1867 vertrok de laatste literator, Schimmel, na nog een uitvoerige
bespreking te hebben gewijd aan ‘Klaasje’ en aan ‘De schepping’. Tegen al deze
verliezen kon noch de werkzaamheid van de voortreffelijke historicus Fruin, die
sinds '65 redacteur was, noch de goed-gestelde serie bijdragen van de veelzijdige
econoom Quack een voldoende vergoeding vormen. Met vreugde werd dan ook de
medewerking aanvaard van de jonge doopsgezinde predikant Simon Gorter, die van
zijn gedwongen verblijf in Arcachon een boeiend reisverhaal had geleverd, en nu,
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gesterkt maar niet hersteld teruggekeerd in Wormerveer, de vele weken van ziekte
en zwakte besteedde aan literaire studie en kritiek. Een ongelijkmatige reeks
beschouwingen in de jaargangen 1867 tot '71 toont zijn zuivere smaak, zijn verzorgde
stijl, zijn kritische zin en zijn brede belangstelling. Ondanks verschillende moderne
inzichten ontbrak hem echter begrijpelijkerwijs de strijdbare kracht, die het blad, en
mét het blad de letteren, een opwaartse stoot had kunnen geven. Na gedurende korte
tijd oprichter-hoofdredacteur te zijn geweest van ‘Het Nieuws van den Dag’, stierf
hij in 1871, pas twee-en-dertig jaar oud. Zijn verspreide publikaties, waaronder een
interessante kritiek op Bilderdijk en een scherpzinnig opstel ‘Over beeldspraak’,
werden postuum gebundeld in de twee deeltjes ‘Letterkundige studiën’, die de
weemoedige indruk wekken van een verloren kans.
Niet minder merkwaardig zijn de artikelen in het maandblad ‘Nederland’, waarmee
de begaafde jurist, spinozist, oriëntalist en letterkundige P.A.S. van Limburg Brouwer,
onder de schuilnaam Abraham van Luik, in 1869 heeft getracht leiding te geven aan
de literaire groei. Zonder ‘wankelende en weifelende zachtzinnigheid’ wenste hij
zijn oordeel uit te spreken, overtuigd dat er voor de zelfgenoegzaamheid van zijn
tijdgenoten geen enkele rechtvaardiging bestond. Kosmopoliet als hij was, achtte hij
de vaderlandse rijmelarijen ‘veeleer geschikt tot voeding van nationale eenzijdigheid
en bekrompenheid dan tot opwekking van den waren volksgeest’. Terwijl hij Potgieter,
met wie hij zes jaar in de Gidsredactie had samengewerkt, prees als ‘eene ster van
eerste grootte, gelijk er nog maar eene zeer enkele, zoo al éene, aan onzen
dichterhemel gloort’, kritiseerde hij Beets' veelbewonderde verzen als ‘hoofdzakelijk
kinderkamerpoëzie’. Evenals Simon Gorter eiste ook hij een zuiverder stijl en een
plastischer woordgebruik: een schrijver moet zien wat hij zegt. Waarschijnlijk heeft
zijn plotseling ernstig geschokte gezondheid hem verhinderd zijn kritische arbeid
voort te zetten, al vond hij nog moed en tijd om ‘Akbar’ te schrijven en te voltooien.
In het voorjaar van 1873 stierf hij op drie-en-veertigjarige leeftijd: een verloren kans,
ook hij.
Terwijl Gorter en Van Limburg Brouwer beschouwd mogen worden als figuren
die gepoogd hebben om, nu Potgieter zweeg en Huets buitenslands was, de afgebroken
werkzaamheid van deze beiden te vervolgen, nemen Van Vloten, Vosmaer, Dooren-
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bos en Pierson elk een eigen standpunt in: de éen als bijna baldadig anti-dogmatisch
cultuur-historicus; de ander als niet minder onkerkelijk, scherp en geestig commentator
van kunst, godsdienst en politiek; de derde als onafhankelijk denker en kritisch
publicist; de laatste als wijsgerig kenner en beschouwer van heel de west-europese
cultuur.
Even bekwaam spinozist en even veelzijdig historicus en taalkundige als Van
Limburg Brouwer, verschilde de meer dan tien jaar oudere Van Vloten van hem door
feller temperament en geringer zelfkritiek. Als mens een wonderlijk mengsel van
romantiek en rationalisme; hulpvaardig en gezellig in de omgang, kwaadaardig en
hatelijk in de polemiek; te slordig om een groot geleerde, te geleerd om een groot
journalist, te journalistiek om een groot kunstenaar te zijn, en niettemin een levendig
en geestig man van uitzonderlijke kwaliteiten, bewees hij aan geschiedenis, theologie,
wijsbegeerte, staatkunde, onderwijs, opvoeding, literatuur, linguistiek, esthetica en
beeldende kunsten dienst na dienst, maar ondermijnde zijn gezag door
kwajongensachtig optreden en grofheid van toon. Hoewel hij Bilderdijk vinnig
bestreed en Cats typeerde als ‘de onverdroten zedenrijmelaar van Sorghvliet’,
bezorgde hij niettemin een bloemlezing van de een en tweemaal een volledige uitgave
van de ander. De kritische titel van het onbehoorlijke boekje, waarmee hij in 1875
werk en wezen van Multatuli aanrandde, kon met méer recht het opschrift vormen
van zijn eigen omvangrijke publikaties: ‘Onkruid onder de tarwe’. De losse
natuurlijkheid van zijn ietwat ongegeneerde stijl staat lijnrecht tegenover de kalme
kunstvaardigheid van Potgieters doorwrochte proza, maar handhaaft zich in enkele
van z'n beste gedeelten naast het lenige taalgebruik van Huet.
Als persoonlijkheid veel aristokratischer, veel haagser, en door zijn dichterlijke
aanleg meer uitsluitend op het esthetische gericht, schreef toch ook Vosmaer zijn
wekelijkse bijdragen aan de ‘Nederlandsche Spectator’ in een luchtige, niet zelden
slordige causeriestijl. Sinds hij in augustus 1864 de taak op zich had genomen, om
als ‘Flanor’ deze ‘Vlugmaren’ te verzorgen, ontwikkelde zich allengs een bonte rij
van vertogen, kritieken, loftuitingen en spotternijen, waarin zich naar vorm en inhoud
Multatuli's ‘Ideën’ duidelijk deden gelden. Vosmaer echter, als stilist veel minder
begaafd, was bovendien veel intellectualistischer:

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

118
zijn geestigheid is vaak gezocht, zijn toon soms hard en schamper, zijn vrijdenkerij
niet vrij van dogmatisme. Als karakteristieke uiting van de beschaafde liberale
burgerij, en tevens als weerspiegeling van de gang der gebeurtenissen, bezitten de
‘Vlugmaren’ niettemin een grote documentaire betekenis.
Tot de medewerkers aan de Spectator behoort ook Dr. Willem Doorenbos, die na
enige tijd in Winschoten en Den Haag te hebben gewerkt, van 1865 tot 1884 leraar
was aan de H.B.S. te Amsterdam. Ofschoon zoon van een orthodox predikant, was
hij overtuigd liberaal en humanist, vol afkeer van oosters despotisme en van roomse
dogmatiek. Door gedegen studie van de klassieken en van de renaissance, en door
een zeldzame belezenheid, telde hij onder de kundigsten in zijn vak; maar de
tegenwerking van wie bevreesd waren voor zijn grotere kennis en zijn agressieve
kritiek, onthield hem de academische plaats waarop hij recht had. Hij was een geboren
docent, ook in zijn boekbesprekingen; hij argumenteert altijd in volle redelijkheid.
De polemische strekking van zijn werk blijkt uit zijn schuilnaam: ‘Keerom’.
Al de genoemden worden echter overtroffen door de bijzonder begaafde en
veelzijdige cultuur-historicus Allard Pierson. Nadat deze in 1865 om
gemoedsbezwaren was afgetreden als predikant te Rotterdam en zich gevestigd had
in de nabijheid van Heidelberg, breidde hij zijn belangstelling uit over velerlei gebied
en werd door zijn publikaties steeds duidelijker éen der leidende geesten in geheel
het moderne cultuurleven. Zijn bijdragen aan de Gids behoren tot het beste, wat dit
blad in de jaren na 1870 gepubliceerd heeft. Van karakter evenwichtiger dan Huet,
op wie hij in menig opzicht gelijkt, en méer dan deze officieel erkend, o.a. door zijn
spoedig-verworven professoraat te Heidelberg, miste hij diens behoefte aan felle
kritiek op het vele minderwaardige, en bepaalde zich dus voornamelijk tot het
schrijven van stellige en gedegen studies over zaken van blijvend belang. Beweegt
zijn werk zich vaak binnen de grenzen der vakwetenschap, door zijn verzorgde,
hoewel niet zeer persoonlijke stijl heeft het niettemin deel aan de literatuur.
De enige ‘conformist’, wiens beschouwend proza naast al dit non-conformisme
met ere genoemd mag worden is Beets geweest; ook Thijm immers is opposant. Tot
1874 dominee en daarna hoogleraar te Utrecht, vulde Beets zijn vrije tijd behalve
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met het schrijven van stichtelijke gedichten ook met literaire studie. Als resultaat
daarvan, niet voor de koks maar voor de gasten, verschenen in 1856 zijn
‘Verpoozingen’, en tussen 1859 en 1873 de zes afleveringen van zijn
‘Verscheidenheden meest op letterkundig gebied’; het essay over Tollens is met dat
over Staring, wiens verzamelde gedichten hij in 1862 had uitgegeven, wel het
opmerkelijkste van wat hij schreef. Meer dan in zijn vele leerredenen vindt men hier
de bezonnen stilist, wiens begaafdheid diep was doorgedrongen in de geheimen onzer
taal, doch wiens deftig-kalme temperament nimmer behoefte voelde aan de nieuwe
schoonheid van een in het vuur der inspiratie gesmede vorm.
Multatuli, Huet, Simon Gorter, Van Limburg Brouwer, Van Vloten, Vosmaer,
Doorenbos en Pierson: hoe zeer zij allen die de jaren '60 tot '80 hebben vervuld van
hun talent en hun energie, onderling ook mogen verschillen, toch, in éen opzicht zijn
ze elkaar gelijk: naar aanleg en geesteshouding waren zij meer beschouwend dan
scheppend, meer analystisch dan synthetisch gericht. Het beste en meest persoonlijke
proza uit de jaren 1865-1875, en ook nog uit de tien jaren daarna, is van kritische en
polemische aard: dit ene feit volstaat om heel die periode onweerlegbaar te doen
kennen als een tijd, zwak van verbeeldingsleven maar tegelijk vervuld van een sterke
intellectuele problematiek. Pas toen in de jongeren tot zielsdiepe ontroering werd,
wat bij de ouderen zich tot gedachten en principes had beperkt, kreeg Hollands kunst
haar nieuwe grote kans. -
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De kunst om de kunst
1876-1899
I [Huet als criticus en cultuur-historicus]
Zeven indische jaren, vol doeltreffende arbeid als journalist en organisator, hadden
Huet in het bezit gesteld van een eigen veelgelezen blad, en daardoor van een
onbezorgde toekomst voor zijn gezin. Toen de verdere opvoeding van zijn enig kind
de terugkeer naar Europa wenselijk maakte, begon meteen voor de vader, nu bijna
vijftig, het leven dat hij zich steeds had gewenst: financieel onafhankelijk, en
uitsluitend gewijd aan studie en kunst. Met de dood van zijn oude vriend was hem
het liefste ontvallen, wat hem aan Holland bond; wars van de kliekjesgeest der
vaderlandse letteren, vestigde hij zich in het voorjaar van 1876 te Parijs, waar ondanks
nederlaag en Commune nog steeds het hart klopte der europese beschaving.
Eerst in deze parijse jaren is Huet geworden, wat hij naar aanleg altijd reeds was:
een criticus en cultuur-historicus, zoals ons land nooit had gekend. Maar noch de
vreugde die het werken zelf hem schonk, noch het stijgende succes van zijn vele
publikaties, kon de tragiek teniet doen, die het noodlot vormt van wie te groot is voor
een kleine tijd. Rancuneuze verbittering wekkend, toen hij opnieuw Nederland mat
aan Europa, en de tijdgenoten aan het voorgeslacht, werd hij enkel door de liefde
van zijn gezin en de bewondering van zijn weinige vrienden schadeloos gesteld voor
de haat van bijna heel een volk. Een volk, thans even ver onderschat door zijn cynische
ontgoocheling, als vroeger overschat door zijn jeugdig idealisme, maar toch, ondanks
de franse afkomst van zijn vaderen en de franse toekomst van zijn zoon, het eigen
volk, welks taal hij schreef, welks kunst hij eerde, welks historie hij kende, en aan
welks heden hij slechts denken kon met beschaming en zorg. Door Indië bevestigd
in zijn multatuliaanse neigingen, werd hij voorstander van een politiek systeem, dat,
deels radicaal, deels conservatief, in elk geval duidelijk anti-liberalistisch was. Hadden
de hoofdartikelen van zijn indische krant onder de tropische hemel nog enige
weerklank gewekt, in 1876 voor Holland gebundeld tot de twee delen ‘Nationale
Vertoogen’, brachten ze hier slechts kille weerzin teweeg.
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Evenals Multatuli was Huet liberaler dan de liberalen en conservatiever dan de
conservatieven: onder de bezielende leiding van een groot Oranjevorst diende de
volkswil slechts éen doel na te streven, hereniging met België. ‘Het rijk der vrijheid,
door hartstogtelijke vaderen met de stichting eener anti-roomsche staatskerk verward,
door kortzigtige zonen met de zegepraal van Fransche modebegrippen vereenzelvigd,
zal in geen ander land van Europa zoo nadrukkelijk eene werkelijkheid zijn, als in
de herboren Vereenigde Nederlanden, wanneer de volksschool, ontheven van den
druk van het gouvernements-dilletantisme in zake van paedagogiek en katechisatie,
bloeijen zal onder den blooten hemel, gelijk het hart der ouders dit verlangt en het
heil der kinderen het eischt; de volksvertegenwoordiging, door de toepassing van
het algemeene stemregt, in Zuid en Noord aan alle nationale aspiratiën de gelegenheid
zal hebben opengesteld om tot haar regt te komen; de volkstaal wederzijds door
leenen en ontleenen zal zijn verrijkt met nieuwe vormen, de Hollandsche met
Vlaamsche, de Vlaamsche met Hollandsche; de vaart op Indië, door de hulpbronnen
van de zuidnederlandsche industrie, eene nieuwe vlugt zal hebben genomen,
onafhankelijkheid brengend door welvaart, en nationale kracht door nationalen
rijkdom; de zonen van één Nederlandschen volksstam in Indië en in Europa strijden
zullen onder ééne Nederlandsche vlag; de geleerdheid van het Noorden zich zal laten
bezielen door den kunstzin van het Zuiden, en de hartelijkheid van het Zuiden met
de degelijkheid van het Noorden ineen zal smelten; dezelfde Oranjevorst waken zal
voor de eerbiediging van ieders regten en de ontwiklceling van ieders aanleg, voor
orde binnenslands en aanzien naar buiten; als de bekwaamste mannen uit beide deelen
van het rijk hem terzijde zullen staan en, nevens de Kamer van Gedeputeerden, waarin
de vrije volksstem wordt vernomen, eene Kamer van Oudsten zetelen zal, waarin
zoowel het hooger onderwijs als het leger en de vloot hunne vertegenwoordigers
tellen, de oudvaderlandsche geslachten het gewicht hunner historische namen in de
schaal werpen, de Roomsche prelaat den afgevaardigde der Hervormde Synode de
hand reikt, en in die keurbende der vereenigde natie eene vaste burgt staat opgerigt
tegen despotisme, inquisitie, guillotine en petroleum. Naar een andere buitenlandsche
staatkunde, wij herhalen het, heeft Nederland niet te streven.’
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Zulk een bladzij was in de omstandigheden van 1876 minder een staatkundig program,
dan een romantisch lierdicht. Goed; maar men moet blind en doof zijn om niet te
begrijpen, aan welk een hartstocht voor Hollands grootheid deze taal ontsprong. Het
is kenmerkend voor de zelfgenoegzame kleinheid van Huets tijdgenoten, dat zij
nimmer hebben vermoed, hoeveel idealisme er gloeide onder de as van zijn skeptische
kritiek. Zijn werk was in hun ogen slechts een uiting van hooghartige vitzucht en
karakterloos negativisme. Hij wist het, en hij heeft er onder geleden; maar hij wist
ook, dat de schuld niet lag bij hem: ‘Te vurige liefde voor de eer der nationale letteren
is de eenige zedelijke fout, die mijne geschriften aankleeft’, schreef hij terecht. Maar
zelfs déze ‘fout’ heeft hij vaak vermeden, lof gunnende aan publikaties, waarin het
nageslacht geen andere verdienste vindt, dan dat ze eens de aandacht trokken van
Huet.
De twee deeltjes ‘Nieuwe litterarische phantasiën’, nog uitgegeven te Batavia,
waren voornamelijk gewijd aan grote buitenlanders; de kritieken echter, die hij in
1876 bundelde, droegen de naam van ‘Nederlandsche belletrie’. Is in het eerste deeltje
hiervan, als duidelijke beginselverklaring omtrent zijn onveranderd inzicht, een reeks
artikelen herdrukt uit en vóor de Gidstijd, de beide andere bevatten zowel oordelen
over nieuw werk van erkende kunstenaars, als aankondigingen van beginnende
schrijvers en schrijfsters: Boissevain, Christine Muller, Francisca Gallée, Honigh,
Schaepman, Betsy Perk, Mina Kruseman, Melati van Java. Speurende naar elk
symptoom van artistieke herleving, waardeert Huet kunstvaardigheid bij de een,
natuurlijkheid bij de ander, realisme hier, naief gevoel daar, en spaart geen
aanmoediging waar hij maar éven durft hopen, dat morgen slaagt wat gisteren is
mislukt. Voor debutanten derhalve mild en humaan, is hij echter jegens de roemruchte
kunstbroeders van een meedogenloze strengheid: terecht overtuigd, dat wie een goed
boek zou kúnnen schrijven, met geen matig mag volstaan.
Waren beide soorten recensie, zij het op tegengestelde manier, aanleiding tot het
verwijt van ‘geven-en-nemen’, de laatste soort wekte bovendien wrokkende ergernis,
en des te meer, naarmate Huets pen puntiger formuleerde. Schimmels ‘Gezin van
Baas van Ommeren’ geeft aan het nageslacht ‘bij gebrek aan beter, den maatstaf
onzer bekrompenheid in handen’; Cremer
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wekt met zijn sociale romans ‘den onzuiveren indruk’, dat hij ‘een auteur is met
banketbakkersgaven’; Vosmaer streeft tegelijk naar sociale vooruitgang en klassieke
cultuur, maar ‘zijn roffel is een wanklank te midden der antieke eurythmie’; ‘Akbar’,
door Van Limburg Brouwer ‘met eene bijna stervende hand’ geschreven, is ‘een
aangekleede staatkundige en filosofische katechismus’. Alleen Multatuli met zijn
‘Duizend en eenige hoofdstukken over Specialiteiten’ en zijn ‘Vorstenschool’,
Mevrouw Bosboom met ‘De Delftsche wonderdokter’ en ‘Majoor Frans’, en Potgieter:
‘de eenige dichter van meer dan kleinsteedsche beteekenis’, ontlokten hem een
bewondering, welke de overhand hield op zijn nooit-verzwegen kritiek.
Wat Huet onder de verse indruk van Potgieters dood niet kon en wilde, heeft hij
twee jaren later gedaan: het vastleggen van zijn persoonlijke herinneringen. Dit kleine
boekje: ‘Potgieter 1860-1875’, geheel gegroeid uit gevoelens van dankbare verering,
bevat de innigste bladzijden, waartoe hij ooit in staat is geweest. Betrouwbaar
karakterbeeld van de overleden vriend, die hier in tientallen fijne trekjes wordt
getekend, is het door z'n weemoedige glans van herdacht geluk tevens een ontroerend
In Memoriam, dat de levende schrijver niet minder dan de dode eert: onweerlegbaar
bewijs, hoezeer Huet waarlijk het grote geschenk van Potgieters duurzame vriendschap
waardig was.
In 1878 begon de derde reeks ‘Litterarische fantasiën’, vijf delen, in 1880-'86 door
een vierde reeks, van tien delen, gevolgd. De binnen- en buitenlandse literatuur uit
het verleden, reeds in zijn ‘Oude romans’ beschreven, vindt hier een voortzetting,
afgewisseld met kritieken op moderne uitgaven in het Nederlands, Frans, Duits of
Engels. Onuitputtelijke bron voor de kennis der letteren van omstreeks '80, bevat
Huets werk bovendien schatten aan cultuurhistorisch goudzand: studies over Homerus,
Virgilius, Dante, Shakespeare, Milton, Rubens, Rembrand, Hooft, Molière, Napoleon,
en velen meer. Tot ergernis van zijn tijdgenoten bleef zijn houding ten aanzien van
de toenmalige vaderlandse literatuur grotendeels afwijzend. Wanneer men echter in
de lezing over ‘Drie voorwaarden van kunstgenot’, welke in 1878 op verschillende
plaatsen met groot succes werd voorgedragen, na Keats ook Beets gehuldigd vindt,
en niet slechts gehuldigd maar met ruim twintig gedichten geciteerd, dan wordt het
toch duidelijk, hoe zeer het huiselijke Holland zelfs Huet heeft
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kunnen belemmeren om de waarde van de een, en de onwaarde van de ander, in volle
helderheid te zien. Wel steeg in de volgende jaren zijn bewondering voor de poëzie
van Shelley en diens vrienden; wel prees hij later het realistische proza van Flaubert,
de Goncourt en Zola; maar voor de eerste tekenen van nederlandse vernieuwing
schijnt hij het orgaan te hebben gemist: vergeefs zoekt men bij hem een uitspraak
over Emants' epische gedichten, over Perks ‘Mathilde’, over Rodenbach of Pol de
Mont, over Couperus en Winkler Prins. Huets betekenis voor de ontwikkeling der
jongeren ligt uitsluitend in de onafhankelijkheid van zijn mening, in de lenigheid
van zijn geestige, maar niet steeds zuivere stijl, in het kosmopolitische van zijn
persoonlijkheid.
Na de indische jaren, waarin Multatuli's invloed die van Potgieter had overtroffen,
dragen Huets parijse jaren het kenmerk van een geleidelijke terugkeer; voortdurend
heeft hij gepoogd om Holland te bezielen door Europa: Potgieters taktiek. En toen
hij in 1882-'84 zijn werk bekroonde met ‘Het land van Rembrand’, had hij Potgieters
erfenis gehéel aanvaard: de gouden-eeuwse grootheid nader te brengen tot het
Nederland-van-Jan-Salie, zij het ook meer als oordeel dan als voorbeeld.
Met die opmerkelijke zin voor het anekdotische, welke zijn beschouwingen zo
levendig maakt, heeft hij de veelheid der historische feiten gegroepeerd rondom
enkele gestalten van uitzonderlijk formaat: de dertiende eeuw om Olivier van Keulen,
prediker, kruisvaarder, bisschop en kardinaal: de verpersoonlijking der strijdende
kerk; de veertiende om Graaf Jan van Blois, een plaatselijke grootheid, maar juist
daardoor de incarnatie van dit laat-feodale tijdvak vol bloeddorstige machtswellust
van vorsten en edellieden; de vijftiende om Thomas a Kempis, éen der zuiverste
openbaringen van verinnerlijkte vroomheid en als zodanig de tegenpool van de
academische stelselzucht der scholastiek; de zestiende om Erasmus, Hollands grootste
geschenk aan het humanisme, de fijnbeschaafde moralist, en ongewild de tragische
wegbereider der hervorming.
Maar dit alles is inleiding: eerst bij de zeventiende eeuw ontplooit Huet zijn kennis
en zijn beeldend vermogen indrukwekkend en breed. Met een door skeptische kritiek
bedwongen trots beschrijft hij het harde calvinisme van ketters en geuzen, predikanten
en staatslieden, dichters en geleerden: in prachtige
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bladzijden prijst hij de ondernemingsgeest der amsterdamse kooplui, die hun schepen
zonden naar Zuid en Noord, en, hoewel uit eigenbaat, Holland in een wereldmacht
herschiepen door hun Oost-Indische Compagnie. De godsdienst heeft de geestelijke,
de handel de maatschappelijke overvloed bepaald: eerst uit hun beider kracht
ontsprong de zeldzame energie, die studie en wetenschap tot bloei bracht; de politiek
van Oranjevorsten en raadpensionarissen stuwde; toneel, muziek en bouwkunst
bezielde, en tenslotte in de schilderijen van Rembrand de wijding kreeg ener
bovenmenselijke schoonheid. Tot zo'n prestatie is een volk slechts éens in staat.
Bijna driekwart eeuw na Helmers heeft ook Huet de troost voor een wanhopig
heden gezocht in een verbeelding der historie, en met het kritische proza van zijn
‘Land van Rembrand’ eindelijk de brallende alexandrijnen van ‘De Hollandsche
Natie’ op de schoonste wijze gewroken. Een kosmopolitische geest en een
goed-vaderlands gemoed, een objectieve kennis en een subjectieve stijl moesten in
éen man samenkomen, eer dit magistrale boek kon ontstaan, dat ondanks de talloze
onderdelen, waarop een latere wetenschap haar kritiek heeft, als eenheid onovertroffen
is gebleven, ja ongeëvenaard. Maar zelfs ten aanzien van dit werk bleek de toenmalige
kritiek niet in staat tot méer dan een kleine, door talloze détailpunten beknibbelde
lof.
De laatste kans om Huet voor Nederland terug te winnen, een leids professoraat
in de letteren werd in 1884 moedwillig verzuimd; de oppervlakkige veelweter Dr.
Jan ten Brink genoot de voorkeur. Huet bleef in Parijs wonen en werken, tot hij er
op 1 mei 1886 plotseling stierf. Bij zijn begrafenis te Mont-Parnasse dekte geen
enkele krans uit Nederland zijn baar.

II [De oudere generatie en de tussengeneratie omstreeks 1880]
In de jaren na 1875, toen Gorter, Van Limburg Brouwer en Potgieter gestorven waren,
en Multatuli en Huet als vrijwillige ballingen buitenslands verbleven, was in zekere
zin het literaire leiderschap vacant. Van de ouderen konden enkel Thijm, Vosmaer
en Pierson hiervoor in aanmerking komen; van de jongeren alleen de veelzijdig
begaafde Hagenaar Marcellus Emants. Wel publiceerden Bosboom-Toussaint en
Schimmel nog hun romantische proza, zo goed als Beets, Hasebroek en Ten Kate
hun
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stichtelijke poëzie, maar zulk werk was beter geschikt om bij een zeventigste
verjaardag aanleiding te zijn ter algemene huldiging, dan stuwkracht en voorbeeld
te vormen van een nieuwe generatie kunstenaars.
In 1876 had Thijms cultuurhistorische verdienste officiële erkenning gevonden
door zijn benoeming tot hoogleraar aan de Academie van Beeldende Kunsten. Zijn
persoon was een figuur van formaat in het amsterdamse geestesleven, zijn huis een
brandpunt van literaire studie en gedachtenwisseling; maar zijn rooms geloof en zijn
verering voor Bilderdijk verhinderden een leiderschap, dat hij trouwens niet begeerde.
In 1877 werd ook Pierson te Amsterdan tot hoogleraar benoemd: in de esthetica, en
de geschiedenis der kunst en der nieuwere letterkunde. Hoewel er van zijn belangrijke
maar slecht bezochte colleges enige invloed uitging, en hij in 1878-'79 aan de Gids
een interessante studie over Swinburne bijdroeg met terloops een huldigende passage
over Shelley, maakte zijn wijsgerige aard hem eer tot aandachtig toeschouwer dan
tot strijdbaar voorman.
Juist in deze tijd bereikte het scheppingsvermogen van de vijftigjarige Vosmaer
een hoogtepunt. Zijn knappe Ilias-vertaling wekte in 1878 terecht de algemene
bewondering, en vroeg ook in niet-gymnasiale kringen aandacht voor de klassieke
cultuur. Twee jaar later verwierf zijn te Rome spelende kunstenaarsroman ‘Amazone’
een groot succes, ondanks het oordeel van Huet, die tot verontwaardiging van de
schrijver en zijn vrienden deze ‘vermomde esthetiek’ hoogstens ‘eene onderhoudende,
beschaafde, gedistingeerde lektuur’ achtte. Het idyllische gedicht ‘Nanno’, in 1883
gepubliceerd, bezit ondanks de overbewuste kunstvaardigheid enige bekoorlijke
passages, die de gunstige ontvangst verklaarbaar maken. Doch méer dan dit alles
kwamen Flanors aardige Vlugmaren Vosmaers gezag ten goede. Dichter en geleerde,
kunstkenner en journalist, Hagenaar en kosmopoliet, vrijdenker in het godsdienstige,
liberaal in de politiek, romanticus van aanleg, classicist van vorming, geen groot
artiest maar een begaafd en beminnelijk aristocraat met een diepe verering voor de
schoonheid: zó kon Vosmaer met zijn ‘Spectator’ het middelpunt zijn van een
heterogeen gezelschap, waartoe van de jongeren o.a. Emants en de schiedamse
notarisklerk Penning behoorden, en van de allerjongsten, behalve de Mul-
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tatuli-bewonderaar Willem Paap, ook enige dichterlijke leerlingen van de amsterdamse
letterkundige Dr. W. Doorenbos: Jacques Perk, Willem Kloos en Albert Verwey.
Dat de meer dan vijftigjarige Vosmaer de vertrouwde mentor werd van deze
nauwelijks twintigjarige debutanten, is wel het meest bevorderd door de geringe
begaafdheid der tussenliggende generatie. Alsof de kwantiteit kon vergoeden wat
aan de kwaliteit ontbrak, publiceerde een groot aantal dertig- en veertigjarige
schrijvers en schrijfsters een nog veel groter aantal boeken, die echter hun kortstondig
succes met een volstrekte vergetelheid hebben geboet. Een traditioneel-romantisch
gevoelsleven, uitgedrukt in een traditioneel-romantische stijl, typeert de honderden
zoetvloeiende gedichten en deugdzame novellen in maandbladen, almanakken en
bundels zó zeer, dat de kunstenaars naar het schijnt wel geen doel begeerlijker hebben
geacht, dan tot vereenzelviging toe gelijk te worden aan elkaar en aan hun oudere
tijdgenoten. Een dozijn navolgers van Cremer schiep dozijnen dorpsnovellen uit
bijna alle provincies van Nederland. In poëzie en proza beide heerste een bezadigde
middelmatigheid van huiselijke, historische en humoristische motieven, die klein en
kil aandoet naast de enorme problemen der toenmalige samenleving of de brandende
hartstochten van het menselijk gemoed. De literatuur werd behaaglijk tijdverdrijf
voor deftige lieden. Conformist in het maatschappelijke, was men het ook in het
artistieke: geen oorspronkelijke gedachte, geen persoonlijke wijze van zien of zeggen
treft men hier aan, enkel het gemeengoed der burgerlijke levensleer en de zielloze
wendingen van de retorische schrijftaal.
Het geslacht dat omstreeks 1880 de veertig naderde of juist gepasseerd was, maakt
met een enkele uitzondering de wanhopige indruk, geestelijk nooit volwassen, nooit
zelfstandig te zijn geworden. Het is karakteristiek, dat het aan dichters als de
amsterdamse onderwijzer Ant. de Rop en zijn brabantse collega G.W. Lovendaal
beter gelukt is, in hun liedjes-voor-de-jeugd het kinderlijke te bereiken, dan in hun
ernstige poëzie het kinderachtige te vermijden. De aanvankelijk sterk overschatte
dichtwerken van de gevierde priester-redenaar-politicus Schaepman zijn weinig
anders dan een roomse weergalm van Da Costa's bilderdijkiaans geluid. In de
omvangrijke bundel bescheiden proeven, ‘Tienden van den oogst’, die W.L. Penning
Jr. onder de schuil-
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naam M. Coens in 1882 publiceerde, vindt men behalve invloed van Beets, Hofdijk
en Van Beers, ook een toegewijd vakmanschap dat aan Potgieter doet denken. De
verwachting, door C. Honigh in 1871 gewekt met zijn bundeltje ‘Mijne lente’, werd
teleurgesteld toen hij een kleine tien jaar later ‘Geen zomer’ gaf, waarin het
eerbiedwekkende verdriet om een gestorven zoontje zich verlaagde tot banaal gerijm.
Belangrijker is het zwaarmoedig-vrome werk van de leraar en journalist Is. Esser
Jr., die zich als dichter Soera Rana, als novellist C. Terburch noemde. Maar ondanks
groter gaven en fijner smaak overschreed ook hij de grenzen van het traditionele
maar zelden.
Ook enkele prozaïsten verdienen vermelding, zij het minder om hun talent dan
om hun succes. De antwerpse kunsthistoricus Max Rooses, een liberaal geleerde met
veelzijdige belangstelling, gedegen kennis en een nogal nuchtere smaak, gaf enkele
literair-kritische ‘Schetsenboeken’; de haagse leraar Jan ten Brink die tevoren reeds
verschillende indische en hollandse ervaringen van ietwat provinciale aard met exacte
nauwkeurigheid maar in een weinig verzorgde stijl had weergegeven, richtte zich nu
meer naar Zola; de journalist Carel van Nievelt publiceerde grillig romantische
verhalen en vlotte reisbeschrijvingen; de sigarenfabrikant Justus van Maurik verwierf
grote naam door zijn grof-grappige schetsen en toneelstukken uit het amsterdamse
volksleven, terwijl de zee-officier A. Werumeus Buning populair werd door zilte
verhalen over de marine. In nog geen halve eeuw had de humoristische novelle het
verfijnde taalgebruik en de studentikoze ironie van Hildebrand verwisseld voor de
boertige stijlloosheid in Van Mauriks onwaarschijnlijke bedenksels: welk een val!
De enige, die uit kracht van zijn geaardheid maar aanvankelijk zonder het bewust
te willen een zekere vernieuwing bracht, is Emants geweest. Helder en analytisch
van verstand, scherp van oordeel, diep ontgoocheld in zijn jeugdige romantiek, en
door wijsgerige lectuur nog in dit pessimisme bevestigd, was hij reeds als leids student
een aristocratisch individualist. Zoon van gefortuneerde ouders, leefde hij na de dood
van zijn vader enkel nog voor letteren en reizen. De radicaal-gezinde novelle
‘Bergkristal’ in zijn tijdschrift ‘Spar en Hulst’ (1872-1874), en het merkwaardige
drama ‘Juliaan de Afvallige’ vormen de inleiding tot zijn eigenlijke activiteit, die in
1875 aanvangt met de oprichting
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van ‘De banier’, orgaan van Jong Holland. Het jonge van dit weinig-gelezen blad
ligt in de grote aandacht voor het impressionisme der haagse schilders, in de vurige
bewondering voor Zola, en in het verlangen naar een nieuwe schoonheid, al was het
een oudere, namelijk Vosmaer, die hier zoals reeds eerder in ‘Een zaaier’, de eenheid
van vorm en inhoud proclameerde. Maar abonnees noch mederedacteuren duldden
een volslagen breuk met de traditie, terwijl Emants zelf, hoe rijk van aanleg, krachtig
van karakter, onafhankelijk van levensbeschouwing, toch zowel de eerzucht als de
geestdrift miste voor het leiderschap. Bij gebrek aan belangstelling werd de uitgave
in 1880 gestaakt.
Het jaar tevoren, toen men bezwaar had gemaakt tegen de plaatsing van zijn
realistische schets ‘Een avontuur’, had Emants deze, tezamen met twee soortgelijke
verhalen, in boekvorm gepubliceerd: ‘Drie novellen’, en als inleiding een uitvoerige
verdediging gegeven van de kunst der objectieve waarneming.
Was het zijn bedoeling, in koel en strak proza enkel de waarheid, maar dan ook
de gehéle waarheid, te beschrijven, toch is zijn wijsgerig pessimisme hier niet minder
voelbaar dan in de symbolische epiek van zijn gelijktijdig verschenen gedicht ‘Lilith’:
een werk, waarin het Paradijsverhaal vervormd is tot een tragisch beeld van het
onweerstaanbare der sexuele driften en het ontgoochelende van hun bevrediging:
Al wie in d' arm der wellust werd geschapen,
Valt vroeg of laat der wellust weer ten prooi!

Lag er waarlijk maar een tiental jaren tussen de onpersoonlijke stichtelijkheid van
de ‘Schepping’ en de uiterst persoonlijke bitterheid van deze ‘profanatie’ die wel
een anti-schepping heten mocht? De zalvende Boissevain in de Gids, de dogmatische
Thijm in een brochure vielen Emants op felle wijze aan. Maar Vosmaer prees hem,
en gaf bovendien aan een jonge amsterdamse student, Willem Kloos, in de Spectator
de gelegenheid om Boissevain en Thijm hardhandig te hekelen. Ofschoon de poëzie
spoedig geheel andere wegen zou gaan, vormt ‘Lilith’ een beslissende daad: geen
‘Najaarsbladen’ van Beets of ‘Winterbloemen’ van Hasebroek konden verhinderen,
dat de vrome huiselijke rijmkunst nu ten einde liep.
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In 1883 heeft Emants nogmaals zijn levensbeschouwing in een groot episch gedicht
in beeld gebracht: ‘Godenschemering’. Gebruik makende van motieven uit de
germaanse mythologie, beschrijft hij in sterke verzen vol fraaie alliteraties, hoe de
sluwe halfgod Loki, onrechtmatig door de goden verstoten, zich rechtmatig wreekt:
symbool van het verstand, dat in de strijd tegen het gevoel dikwijls de nederlaag
lijdt, maar eens vrij en krachtig zal opstaan om de overmacht der reeds angstige
goden te vernietigen. Voor de vrome ouderen te antigodsdienstig van strekking, voor
de gepassioneerde jongeren te verstandelijk van sfeer, verwierf het werk ondanks de
bijzondere kwaliteiten slechts een gereserveerde bewondering.

III [De jongeren omstreeks '80: romantiek en realisme]
Al kan bij Emants het pessimistisch realisme verklaard worden uit zijn eigen aard
en ervaring en uit zijn grote aandacht voor de franse literatuur, toch waren omstreeks
1880 in Nederland ook de algemene factoren in die richting werkzaam. Binnen tien
jaar tijd had men op economisch gebied een achterstand ingehaald van meer dan een
halve eeuw. Te Amsterdam en Rotterdam, maar ook in Twente, Brabant en Vlaanderen
ontwikkelden handel en industrie zich in een heftig tempo, met als gevolg een snel
zich uitbreidend proletariaat, waarin talloze kleinburgerlijke ambachtslieden werden
opgezogen. In stad en dorp raakten vele vast-schijnende verhoudingen ontwricht:
gemoedelijke tradities gingen ten onder door de harde strijd om het bestaan,
eeuwenoude werkmethoden werden gemoderniseerd, aartsvaderlijke levensvormen
verdwenen voor de nuchterste zakelijkheid; het platteland verloor z'n isolement, de
stedelijke burgerij haar rentenierskarakter; het natuurwetenschappelijk denken
beheerste theorie en praktijk. Aldus ontstond een nieuwe maatschappij, levend maar
lelijk, energiek maar cultuurloos; een maatschappij waar het goud vuriger vereerd
werd dan God, en waar de techniek machtiger was dan de moraal; een maatschappij
die, gelovend in de drie-eenheid van particulier initiatief, economisch belang en vrije
concurrentie, de mensen aandreef tot hun uiterste krachtsinspanning, doch voorlopig
slechts weinigen welvaart, velen ellende bracht.
Op allerlei vaak tegenstrijdige wijzen heeft deze sfeer invloed
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geoefend op de talenten uit de jongste generatie: terwijl het energieke individualisme
hen prikkelde tot scheppende werkzaamheid, stootte de geestloze geldmakerij hen
af; terwijl de wetenschappelijke ontdekkingen en het nieuwe wereldbeeld hen
imponeerden, vervulde de onbarmhartigheid der techniek hen met ontzetting; terwijl
de stuwkracht der op de toekomst gerichte wil ook hen beroerde, zagen zij een
vertrouwd verleden jammerlijk te gronde gaan. Temidden van de algemene lelijkheid
vonden zij zichzelf de vorstelijke dragers van het Schone: overbodig in de samenleving
voelden zij zich als de grote Eenzamen, uitverkoren door de Muze zelf.
In Vlaanderen en Friesland, agrarische gebieden waar nog steeds een zeker
feodalisme bestond dat eerst nu in een ontstellende crisis vernietigd werd, vluchtten
de dichters naar de veilige wijkplaats van de romantische droom: Albrecht Rodenbach
en Pieter Jelles Troelstra. Anderen wendden zich, zoals de haagse schilders hadden
gedaan, tot de bestendige pracht van het hollandse of limburgse landschap, dat
wisselend zichzelf blijft in het grote ritme der seizoenen: Jacob Winkler Prins, Arnold
Sauwen. Nog weer anderen, en wel vooral de amsterdamse jongeren, zochten hun
heil in het mijmerend beschouwen der eigen zielsontroeringen en verklaarden de
schoonheid tot een soeverein gebied, ontoegankelijk voor de machten der
maatschappij. Maar ook waren er, die de menselijke tragiek en de maatschappelijke
tegenstellingen als fascinerend erkenden, en in de algemene lelijkheid iets
karakteristieks ontdekten, dat hen aandeed als schoon. Nu Nederland mutatis mutandis
eindelijk de ontwikkeling doormaakte, die Engeland en Frankrijk reeds eerder hadden
beleefd, vonden ook de individualistische poëzie van Shelley, Keats, Wordsworth
en Swinburne, en het realistische proza van Flaubert, de Goncourt en Zola hier
weerklank. De sinds jaren bestaande bekendheid, allengs in bewondering overgegaan,
steeg nu tot herschepping en tenslotte tot bezielde navolging in de vorm van een
eigen verwante kunst. Maar het duurde tot 1885, eer deze twee buitenlandse invloeden,
onderling zo verschillend, zich beslissend deden gelden in de nieuwe poëzie en het
nieuwe proza. De ‘Eerste gedichten’, die de leuvense student Albrecht Rodenbach in 1878 uitgaf,
zijn vervuld van een zó meeslepende hartstocht, dat men de onvolkomen vorm erdoor
vergeet. Op
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het Klein-seminarium te Roeselare door de bezielende lessen van Hugo Verriest,
Gezelles geestdriftige leerling, gesterkt in zijn drang naar vrijheid, heldendom en
poëzie, werd Rodenbach reeds vóor zijn twintigste jaar een centrale figuur in het
groeiende verzet tegen de franse dwang. Dwepende met het germaanse verleden
maar tevens met de grote roomse banneling Gezelle; vol bewondering voor de
vechtlustige Keerlen, doch tegelijk voor Aeschylus, Dante, Shakespeare en Goethe,
scheen hij de elementaire drift van het vlaamse volk en de culturele rijkdom van
geheel Europa in zich te verenigen: een profetisch kunstenaar, dank zij de trotse
eerlijkheid van zijn karakter en de ongeremde spontaneïteit van zijn jeugd. Onder
de oude leuze: ‘Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee!’ organiseerde hij een onstuimige
studentenbeweging, hield redevoeringen en voordrachten, schreef artikelen en
strijdzangen, las en werkte en zwoegde bóven zijn vermogen: de vlam gelijk, die
feller brandend sneller dooft. Toen hij in juni 1880 stierf, na een maandenlange ziekte,
bleef de herinnering leven aan een jonge man van zeldzame begaafdheid en universele
belangstelling: een dichter, wiens ongelijkwaardige veelheid van verzen, liederen,
romancen, gelegenheidsrijmen, ontboezemingen, kritieken en vertalingen, geschreven
in allerlei stemming en stijl, toch éen is door de oersterke liefde voor Vlaanderen en
het Vlaams. Zijn wagneriaanse drama ‘Gudrun’, nog bij zijn leven bekroond, kwam
eerst na zijn dood in druk.
Oefende Rodenbach, juist als legendarische gestalte, een duurzame invloed, zijn
vriend Pol de Mont, met wie hij ‘Het pennoen’ had uitgegeven totdat hun verschil
in aard hen scheidde, werd nu de leider. Niet minder begaafd als redenaar en dichter,
was hij als persoon veel conventioneler. In zijn bundels ‘Idyllen’ en ‘Lentesotternijen’
vindt men maar weinig, dat uit eigen kracht zich boven de romantische traditie verheft.
Toch is er bij De Mont evenals bij Victor dela Montagne, de oprichter-redacteur van
de ‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’ (1878), in zoverre een vernieuwing, dat
hij, gebruik makende van bekende motieven, uitsluitend een artistiek doel beoogt.
Tot ergernis van Max Rooses ging de schoonheid hem boven alles; maar wat hij
onder schoonheid verstond, was voornamelijk een zoetvloeiende vorm, een aardige
sfeer, een speelse toon: eîgenschappen, die hem onmiddellijk een grote naam bezorg-
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den in Vlaanderen en Holland. Zelfs bij de Gids, die zich in tragische kortzichtigheid
nog steeds een scherpziend leidsman achtte, vond hij genade, evenals de jonge
dichteres, die hij uit de verfransing had gered en voor de nederlandse kunst gewonnen:
Hélène Swarth. Een bescheiden maar zuiver talent als de limburgse dichter Arnold
Sauwen bleef echter zelfs in het Zuiden te zeer op het tweede plan om in het Noorden
ook maar bij name bekend te raken.
Tezelfdertijd bereikte de Romantiek in Friesland een hoogtepunt: weemoedig
mijmerend bij een verlaten adellijke ‘stins’, voelde de leeuwarder gymnasiast Pieter
Jelles Troelstra zich gewijd tot dichterlijk strijder tegen de verbastering van het oude
vrijheidlievende volk. Met enkele vrienden trachtte hij, ook in zijn groningse
studententijd, stuwing te geven aan de friese cultuur, waarin sinds de dood van de
Halbertsma's en van de zeer begaafde Potgieter-achtige autodidact Harmen Sytstra,
voornamelijk volksschijvers als Waling Dykstra werkzaam waren. Troelstra's poëzie,
aanvankelijk in tijdschriften gepubliceerd maar tevens voorgedragen en gezongen
en eerst tientallen jaren later als ‘Rispinge’ gebundeld, verheerlijkt de heldhaftige
daden, de karaktervolle deugden, de eigen-aardige taal en de trotse onafhankelijkheid
van een legendarisch voorgeslacht: de nakomelingen bezwerend om in dankbare
trouw zich zulk een groots verleden waardig te betonen. De tegenstellingen in zijn
persoon én de tegenstellingen in het Friesland van omstreeks '80 zijn in deze
belangrijke gedichten en liederen openlijk uitgesproken; maar overeenkomstig de
volksaard blijft de versvorm rustig en beheerst: áchter de regels is de hartstocht
voelbaar als een alles-doordringende aanwezigheid.
Vergeleken met Rodenbach en Troelstra verliezen de jonge hollandse romantici
ieder belang: de historische werken ‘In dagen van strijd’ en ‘Vorstengunst’, waarmee
Adèle Opzoomer onder de schuilnaam A.S.C. Wallis in 1877 en 1883 de aandacht
trok, sluiten volkomen aan bij de traditie, zoals die ook nog leefde bij
Bosboom-Toussaint en Schimmel: de aanvankelijk veelgelezen rijmproeven van
Fiore della Neve, alias Mr. M.G.L. van Loghem, zoals ‘Eene liefde in het Zuiden’,
zijn met hun pathetische inhoud en hun gekunstelde vorm alleen te genieten als
parodie. Slechts in de ‘XL Gedichten’ van F.L. Hemkes, wiens ‘Geuzenvendel op
de thuismarsch’ terecht bekendheid
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behield, en in de op ‘Florence’ geïnspireerde Gidsbijdrage ‘Santa-Chiara’ van de
twintigjarige haagse aristocraat Louis Couperus vindt men iets van edeler allure.
Niet echter Den Haag maar Amsterdam zou de oorsprong worden van de
vernieuwing der poëzie, hoewel zij in de haagse ‘Spectator’ haar voorlopig orgaan
vond. In 1879 gaf de even bescheiden als begaafde Mr. Warner Willem van Lennep
zijn voortreffelijke vertaling van Keats' Hyperion privé uit met een opdracht aan
Thijms vriendenkring en uitvoerige aantekeningen over versbouw, waarmee ook de
jongeren hun voordeel konden doen. In hetzelfde jaar ontmoette de twintigjarige
domineeszoon Jacques Perk in de Ardennen het Frans-sprekende meisje Mathilde
Thomas, dat door haar lieftalligheid de muze werd van zijn sonnettenkrans. Na met
Vosmaer een belangwekkende briefwisseling te zijn begonnen, zag Perk in de herfst
van 1880 enkele gedichten uit deze krans in de Spectator opgenomen. Ook het
maandblad ‘Nederland’ heeft in 1880 en '81 een klein aantal van zijn sonnetten
gepubliceerd.
In de ‘Mathilde’ heeft Perk met een bewonderenswaardig gevoel voor evenwicht
zijn romantische natuur-indrukken, stichtelijke overpeinzingen, amoureuze gevoelens
en artistieke theorieën weten samen te binden door een episch-lyrische idee: hoe een
jongeling, zwervende in een schone streek, de onbeantwoorde liefde voor een schone
vrouw in zich voelt louteren tot liefde voor de schoonheid-zelf, en aldus geadeld
wordt tot kunstenaar. Doen de moralisaties over deugd en vergankelijkheid wat
ouderwets aan, nieuw is de zuivere plastiek, nieuw het consequente individualisme,
nieuw ook de voorkeur voor het veeleisende sonnet. Dat Perk zich echter, mede onder
invloed van zijn vriend Kloos, ontwikkelde tot een veel absoluter schoonheidsdienst,
blijkt zowel uit de tien sonnetten, welke met de danteske titel ‘Eene helle- en
hemelvaart’ in september 1881 in de Spectator verschenen, als ook uit het op Shelley
geïnspireerde gedicht ‘Iris’, dat, door de Gids geweigerd, in de Tijdspiegel werd
opgenomen. Juist het gebruik van religieuze woorden en wendingen geeft zijn vers
een zo polemische trek: ‘Schoonheid, o gij, wier naam geheiligd zij...’
Wekten de kunstig-beknopte stijl en de originele beeldspraak somwijlen spotlustige
kritiek, toch was Perk bij kundige lezers gelijk Thijm, Pierson en Warner van Lennep
reeds met ere be-
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kend, toen de dood hem op 1 november '81 wegnam. Met een prachtig ‘In memoriam’
deed Kloos zijn gestorven vriend in de Spectator uitgeleide, en Kloos was het ook,
die uit de drie nagelaten handschriften, ter uitgave aan Vosmaer toevertrouwd, een
verkorte en ánders-gerangschikte cyclus samenstelde. In december 1882 verscheen
het bundeltje ‘Gedichten’ met een sympatieke Voorrede van Vosmaer en een
magistrale Inleiding van Kloos. Om zijn verheerlijking van de poëzie ‘die alleen het
leven levenswaard maakt’, heeft men deze Inleiding, die Perks sonnetten met
verwaarlozing van de conventionele trekken viert als de rijke openbaring van een
voor Holland nieuwe onchristelijke schoonheid, terecht beschouwd als het manifest
der beweging van '80.
Een beweging: want al bleef de invloed voorlopig gering, er waren toch
verschillende jongeren, die bezield werden door het hartstochtelijk verlangen naar
een edeler kunst, en zelf zich in staat gevoelden, eenmaal zulk een kunst te scheppen.
Immers, niet enkel met Paap, Perk en Kloos, ook met de veelzijdig begaafde medische
student Frederik van Eeden, de zoon van een bekend haarlems botanicus, en met de
nog jeugdiger h.b.s.-er Albert Verwey had Vosmaer contact. Kloos, wiens bekoorlijke
dramatische fragment ‘Rhodopis’ reeds in 1880, na weigering door de Gids, in
‘Nederland’ was verschenen, zag in de Spectator enkele kritieken en een paar
sonnetten geplaatst; Van Eeden en Verwey publiceerden er enige nogal romantische
gedichten. Behalve de Spectator bood echter ook het nieuwe weekblad ‘De
Amsterdammer’, onder leiding van J. de Koo, beperkte gelegenheid tot kritische en
dichterlijke uiting. De assuradeur en toneelkenner Frank van der Goes, ook een
leerling van Doorenbos, en Thijms zoon Karel, alias Lodewijk van Deyssel,
verzorgden er zelfs een tijdlang een geregelde rubriek. Duidelijk werd hierin de
voorkeur uitgesproken voor het realisme, dat trouwens reeds in 1881 door Van
Deyssel polemisch was geprezen in zijn vaders ‘Dietsche warande’: ‘De eer der
Fransche meesters’. Van al deze jonge Amsterdammers zijn Paap en Van Eeden de
enigen, die vóor 1885 iets in boekvorm hebben uitgegeven: de eerste publiceerde
een matig-leesbare satire ‘De Bombono's’; de ander een paar toneelstukken: ‘Het
sonnet’ en ‘Het poortje’, vlot en aardig, maar niet principieel verschillend van de
twee succesrijke blijspelen, waarmee de bij-
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na zestigjarige Lodewijk Mulder kort tevoren zijn literaire naam had vernieuwd: ‘De
kiesvereeniging van Stellendijk’ en ‘Een lief vers’.
De stijgende invloed van het franse realisme was aanvankelijk meer in Den Haag
geconcentreerd, dan in Amsterdam. Bij Dr. Jan ten Brink bleek de bewondering voor
Zola zo gestegen, dat hij in 1879 een boek over hem uitgaf. Op twee van zijn
leerlingen, Frans Netscher en Louis Couperus, wist hij deze bewondering over te
dragen, hoewel Couperus van aanleg veeleer een romanticus was. Maar het exact
waarnemen van de werkelijkheid was een algemene strekking van de tijd, in
overeenstemming met het heersende natuurwetenschappelijk denken. Op allerlei
plaatsen tegelijk vangt dan ook tussen 1880 en 1885 het moderne realisme aan. In
de merkwaardige roman ‘Arm Vlaanderen’, door de brusselse leraren Raymond
Stijns en Isidoor Teirlinck in samenwerking geschreven, gaat de onverbloemde
uitbeelding nog samen met een duidelijke morele strekking; tegelijk echter ontwierp
de schiedamse fabrikantenzoon Arij Prins onder de schuilnaam A. Cooplandt zijn
eerste naturalistische schetsen. Toch bleven de afzonderlijke publikaties te weinig
talrijk, te zeer verspreid en ook te ongelijksoortig, om bij het belangstellende publiek
de indruk te wekken, dat er in poëzie en proza een nieuwe periode was ingeluid.
Eerst toen een eigen blad het centrum bracht waar zich de gelijkgezinden konden
verzamelen, bleek na korte tijd met welke kracht en in welke richting de literatuur
der jonge generatie zich bewoog.

IV [Oprichting en ontwikkeling van De Nieuwe Gids]
In oktober 1885 verscheen te Amsterdam in een eenvoudig blauwgrijs omslag de
eerste aflevering van de Nieuwe Gids: een tweemaandelijks tijdschrift voor letteren,
kunst, politiek en wetenschap, onder redactie van Frederik van Eeden, F. van der
Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey. Hoewel een prospectus,
opgesteld door Van der Goes, iets geheel nieuws beloofd had, was dit
openingsnummer maar weinig revolutionair. Zonder nadere beginselverklaring ving
het aan met 42 bladzijden uit Van Eedens dromerig-diepzinnige ‘Kleine Johannes’,
een verhaal dat ook in ouderwetse kringen wel-
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willend ontvangen werd. Dr. Doorenbos publiceerde een studie over Hendrik IV en
de Prinses Condé; Albert Verwey gaf een uitvoerige verhandeling over de sonnetten
van Shakespeare: een verheerlijking van deze lievelingsvorm, en tevens een
scherpzinnig onderzoek, hoe het metrum kan worden gevarieerd tot een volmaakte
vrijheid van dichterlijke uitdrukking. Na een paar artikelen over scheikunde en
koloniale politiek, volgde het epische gedicht ‘Persephone’ door Verwey, en dan een
viertal sonnetten van Kloos. De franse schrijver Maurice Barrès had een klein essay
bijgedragen over ‘L'esthétique de demain: l'art suggestif’. Enige Varia vormden het
stekelige slot.
Van de principes der Nieuwe Gidsers inzake poëzie vond men in deze aflevering
alleen de voorkeur voor het sonnet en voor een vrije, persoonlijke behandeling van
het metrum. Toch hielden de opgenomen gedichten zich nogal streng aan de jambische
vijfvoet, terwijl de melodieuze melancholie van Kloos' vers vóor alles een superieure
vorm van romantische zoet-vloeiendheid geleek. Wat het proza betreft, scheen zich
eer het sprookjesachtige van de oude duitse romantiek, dan de wetenschappelijke
werkelijkheidsontleding van het nieuwe franse naturalisme te doen gelden. Alleen
de politiek was ondubbelzinnig modern: een anoniem Varium, afkomstig van Frank
van der Goes, pleitte nadrukkelijk voor algemeen kiesrecht.
Behalve een bijdrage van Willem Paap over romeins recht, de enige uit zijn eenjarig
redacteurschap, bracht het tweede nummer een felle aanval van Frans Netscher op
Justus van Maurik en diens sentimenteel-humoristische schrijfprodukten. Er waren
sonnetten van Verwey, Hélène Swarth, Karel Alberdingk Thijm en, onder
pseudomiem, ook van de schilders Jan Veth en Jac. van Looy. Spoedig werd de reeks
medewerkers nog uitgebreid met de limburgse jurist François Erens, de naar Hamburg
verhuisde Arij Prins, de radicale amsterdamse journalist P.L. Tak, en enkele ouderen
waaronder J. Winkler Prins en de spinozist Mr. M.C.L. Lotsij. Binnen enkele maanden
hadden aldus de begaafde jongeren van '80, met uitzondering van Emants en
Couperus, elkaar gevonden als medewerkers van eenzelfde blad. Maar mét hun
talenten brachten zij daarin ook hun eigen-aardige overtuigingen en hun onderlinge
verschillen mee. Van den aanvang af is de Nieuwe Gids een
eenheid-in-verscheidenheid geweest, een losse formatie van
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zelfstandige persoonlijkheden, verbonden door liefde voor de schoonheid, en afkeer
van de smakeloze gezapigheid der burgerij.
Ofschoon er belangwekkende artikelen werden opgenomen over wijsgerige of
wetenschappelijke vragen en soms ook over schilderkunst, hebben toch vooral poëzie,
proza en politiek het karakter van de Nieuwe Gids bepaald. Sinds december 1885
schreef Kloos een ‘Litteraire kroniek,’ waarin hij de tekorten aanwees van de
heersende dichtkunst, gelijk hij dat tevoren enkele malen had gedaan in ‘Spectator’
en ‘Amsterdammer’. Deze principiële esthetische kritiek, die de eenheid van vorm
en inhoud, en de autonomie der schoonheid als beginsel had, vond in Verwey met
z'n meer historische, in Van Eeden met z'n meer didactische, in Van der Goes met
z'n meer literairsociale begaafdheid een belangrijke aanvulling. Maar ook buiten de
redactie, eerst bij Netscher, later in groter stijl bij Van Deyssel, heerste de
strijdvaardige geest der onverbiddelijke kritiek.
Zonder de betekenis te onderschatten van Verwey, wiens essay: ‘Toen de Gids
werd opgericht’ de jonge meesterhand verraadt, was toch Kloos de leidende figuur
in de ommekeer, die zich tussen 1885 en '90 in de nederlandse poëzie voltrokken
heeft. Sterk beïnvloed door de artistieke theorieën van Shelley, Keats, Leigh Hunt
en andere engelse kunstenaars, heeft hij in zijn onverzettelijk betogende, soms door
Huet-achtige spot verluchte kronieken zich consequent gekant tegen de ‘dichterlijke
taal’ der vrome huispoëten of het onechte pathos van de rijmende romanticisten. Zag
hij eerst nog ‘duurzame’ werken in de heterogene reeks Lilith, Amazone, Mathilde,
Nanno, Vorstengunst en Godenschemering, tegelijk kenschetste hij reeds de nieuwe
periode als onkerkelijk en kosmopolitisch: ‘Zij tracht naar het grootsche zoowel als
naar het subtiele, en er is in de poëzie een streven, een zeer krachtig streven merkbaar,
om van gemeenplaatsig, fijn-psychologisch; van gemoedelijk, hartstochtelijk; van
“zoetvloeiend”, rhytmisch, en van rhetorisch, plastisch en artistiek te worden.’ Klank,
beeld en ritme moeten de juiste inpressie geven van wat de dichter in zichzelf heeft
gevoeld en gezien en gehoord. Met waardering besprak hij dus de zuivere plastiek
van Winkler Prins, de hartelijke eenvoud van Coens, de zwaarmoedige
doodsgedachten van de inmiddels overleden

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

139
Hemkes, en de stugge onafhankelijkheid van Emants, in wiens
historisch-psychologische drama ‘Adolf van Gelre’ hij zelfs de grondslag gelegd
achtte van het moderne hollandse treurspel. Maar voorlopig bleef het goede schaars
in verhouding tot het slechte: met superieure hoon vernietigde hij de overschatte
‘Canzonen’ van Mr. Joan Bohl, het retorische gegalm van Schaepmans ‘Aya Sofia’,
de huisbakken onnozelheden van Mr. Cosman; kalm-afwijzend kantte hij zich tegen
het dichtwerk van Pol de Mont, van Hofdijk, van Couperus; scherp markeerde hij
de grenzen van Vosmaers talent.
Al viel aan de klemmende betoogtrant van deze kritieken moeilijk te ontkomen,
het bleef een zwak punt, dat de poëzie-zelf na een veelbelovend begin zo weinig te
betekenen had: de gehele tweede en derde jaargang bevatte van Kloos geen enkel
vers. Verwey, veelzijdiger, produktiever, maar minder persoonlijk, had na Persephone
nog het epische gedicht Demeter, het mystiek-wijsgerige Cor Cordium en enige
sonnetten bijgedragen. Zijn verdere poëtische medewerking bleef beperkt tot enkele
groepjes nieuwe sonnetten: harder van toon, eigenwilliger van ritme, kantiger van
plastiek. Van Eeden had enige strofische gedichten laten drukken, conventioneel van
vorm en vol romantisch zelfbeklag; ook hij zweeg daarna gedurende twee jaar. Alleen
Hélène Swarth hervatte na een korte onderbreking haar publikaties; doch door
gelijktijdig mee te werken aan de ‘oude’ Gids, kon zij moeilijk representatief zijn
voor de Nieuwe.
Toonde de poëzie dus duidelijk verschillen, groter nog was het onderscheid bij
het proza. Terwijl de Kleine Johannes nog bezig was te verschijnen, begon Netscher
zijn pleidooien voor het naturalisme: een literatuur ‘die haar basis en hulpmiddelen
gedeeltelijk aan de kennis der moderne wetenschappen ontleent’ en wel voornamelijk
aan erfelijkheidsleer en milieu-theorieën. Maar dit wetmatige, onbevooroordeelde
objectivisme, overwegend pessimistisch van toon, en aldus deels verwant deels
contrasterend met het even onbevooroordeelde subjectivisme der nieuwe lyriek, was
scheppend slechts vertegenwoordigd door een paar schetsen van Netscher zelf en
van de medicus Aletrino. Het kwam buiten het tijdschrift rijker tot bloei in
afzonderlijke uitgaven, die door Kloos gunstig beoordeeld werden. Al had dit
frans-georiënteerde realisme dus kennelijk de sympathie, toch kon de redactie met
recht verklaren geen naturalisten te zijn.
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Behalve van de antipoden Netscher en Van Eeden, bracht de Nieuwe Gids immers
werk van Jac. van Looy: superieure reisbrieven, waarin de schilder zijn talent van
waarneming, de schrijver zijn talent van weergave overtuigend bewees.
Meer dan Netscher, wiens medewerking vrijwel tot de eerste jaargang beperkt
bleef, werd Van Deyssel de kampioen voor het naturalisme: in februari '88 verscheen
zijn befaamde stuk over ‘La terre’ van Zola, juist in hetzelfde nummer waarin Kloos
prijzend schreef over ‘Een liefde’, dat door Verwey toen reeds in een aparte brochure
besproken was. Onvermijdelijk moest Van Eeden over dit ‘onzedelijke’ boek geheel
anders oordelen. Met het gezag dat hij ontleende aan enige belangrijke literaire en
parapsychologische studies, begon hij nu een principiële polemiek: moraal contra
naturalisme. De novellen die Van Looy in deze tijd publiceerde: de magistrale
‘Nachtcactus’ en de ontroerende ‘Dood van mijn poes’, hielden opnieuw in zekere
zin het midden: de minutieuze waarneming werd ondergeschikt gemaakt aan
suggestieve verbeeldingen vol diepe zin.
Intussen was ook de politieke strekking volledig tot z'n recht gekomen: Mr. Lotsij
schreef enkele radicale artikelen; Van der Goes en Tak hekelden het verstarde
staatkundige leven in ons land. De schoolstrijd, de sociale kwestie, het bloedig
onderdrukte Palingoproer, de befaamde Enquête naar de toestand in werkplaatsen
en fabrieken, de verkiezingen van '88 die voor het eerst een clericale meerderheid
maar ook Domela Nieuwenhuis in de Kamer brachten: al deze zaken vormden de
aanleiding tot strijdvaardige artikelen in een even persoonlijke als verzorgde stijl.
Maar naarmate door de onwil en de onmacht van de conservatief geworden liberalen
de gewenste maatregelen langer uitbleven, kreeg de vrijzinnige overtuiging der
Nieuwe-Gidsers duidelijker een socialistisch accent. Toch is dit alles maar een geringe
weerslag van de grote maatschappelijke verschuivingen, welke in deze jaren plaats
vonden: de organisatie van het proletariaat door Domela Nieuwenhuis, van de
orthodoxe kleine luyden door Abraham Kuyper, van het roomse volksdeel door
Schaepman. Is de politiek van wezenlijke invloed geweest in de Nieuwe Gids, de
Nieuwe Gids heeft slechts bijkomstig belang gehad voor de politiek, al kan men
moeilijk schatten, bij hoe vele kunstenaars en intellectuelen een socialistische
gezindheid werd gewekt en versterkt. -
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De poëzie bereikte in de vierde jaargang onverwacht een hoogtepunt. Geïnspireerd
door het plotselinge einde van de vriendschap met Verwey schiep Kloos zijn
donker-vurige sonnetten ‘van passie en verdoemenis en trots’: Het boek van Kind
en God. Niet minder belangrijk was het debuut van de vier-entwintigjarige classicus
Herman Gorter, die in februari '89 de eerste zang van zijn ‘Mei’ publiceerde, en
daarna geregeld lyrische gedichten bijdroeg. Door kritieken van Kloos en Van Eeden
op de Mei-uitgave, en daarna van Kloos en Van Deyssel op de bundel ‘Verzen’, werd
Gorter de meest gevierde Nieuwe-Gids-dichter: het was zijn poëzie, die Kloos
aanleiding gaf tot de bekende formule: ‘de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’. Zo had in nog geen vijf jaar tijd de objectieve eis van
een zuivere beeldspraak zich gewijzigd tot de subjectieve van een hyper-persoonlijk
taalgebruik. In het sonnet waagde men steeds groter vrijheden, en tegelijk onderwierp
men woordkeus en zinsbouw aan allerlei neologistische experimenten. De fragmenten
uit ‘Ellen’, door Van Eeden in de vijfde jaargang gepubliceerd, staan buiten deze
ontwikkelingsgang, maar Verwey's gedicht ‘Bij de dood van J.A. Alberdingk Thijm’
overschrijdt reeds vele grenzen. Ook het proza toont een gelijksoortige verandering:
terwijl de vlaamse novellist Cyriel Buysse verraste met het naturalistische verhaal
‘De biezenstekker’, kwam Van Deyssel in ‘Menschen en bergen’ tot een uiterst
gedetailleerde waarneming: een zintuiglijke overbewustheid die tegelijk imponeert
en vermoeit, evenals de verfijnde woord-kunst van zijn leerling Delang, alias Jan
Hofker.
Juist uit deze verschuivingen in de poëzie, het proza en de politiek blijkt ten
duidelijkste het revolutionaire karakter van de Nieuwe-Gids-beweging. Toch is de
snel behaalde zege misschien méer nog dan aan eigen kracht, te danken geweest aan
de zwakheid der tegenstanders, en vooral aan de gunstige sterfte onder de begaafde
voorgangers: Conscience overleed in 1883, Kneppelhout in 1885, Busken Huet en
Mevrouw Bosboom in 1886, Multatuli in 1887, Hofdijk, Van Beers en Vosmaer in
1888, Ten Kate en Alberdingk Thijm in 1889. Na 1890 is de Nieuwe Gidskunst niet
enkel de sterkste, maar de enige. Het verschil met vroeger werd nog verscherpt,
doordat in het tijdschrift vooral de jongere medewerkers aan het woord kwamen.
Gedurende drie jaar zweeg Kloos als dichter, gedurende meer dan twee jaar
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ook als criticus, al publiceerde hij in die tijd enige artikelen, waaronder een even
onware als onwaardige aanval op Vosmaers nagedachtenis. Hélène Swarth had na
1889 haar medewerking gestaakt, Verwey in april 1890 na een onaangename kritiek
van Kloos de redactie verlaten, waar Tak hem opvolgde. Bijna twee jaar lang was
Gorter nu de enige dichter, Van Deyssel de enige criticus: uitersten van lyrische
subjectiviteit met een hartstocht voor eigengeschapen woorden. En terwijl tegelijk
het proza ieder contact met spraak- of schrijftaal verloor in de zware
naamwoordreeksen van Arij Prins' visionaire romantiek, ontwikkelden Van der Goes
en Tak zich consequent tot democratische socialisten. Maar toen de oude generatie
overwonnen, althans verdwenen was, richtten de strijdvaardigste jongeren zich tegen
elkaar. Reeds eerder had Van Eeden, behalve met Van Deyssel, ook gepolemiseerd
met Van der Goes, wegens diens rationalistische kijk op de, in 1889 herdachte, franse
revolutie. Nu, naar aanleiding van een Dageraad-brochure, door Van der Goes niet
zonder instemming besproken, begon Van Eeden ten derden male. Maar ook Van
Deyssel kantte zich tegen Van der Goes, daar hij diens beide liefdes: kunst en
socialisme, onverenigbaar achtte. Een strijd van allen tegen allen vervulde de zesde
en zevende jaargang, doch door de uitnemende stijl der discussies en het algemeen
belang der onderhavige vragen, bracht deze strijd het blad aanvankelijk eer voordeel
dan scha. Van Eeden, als religieus humanist, vonniste de a-morele schoonheidsleer
van Kloos, maar evenzeer het wetenschappelijk socialisme van Frank van der Goes;
Kloos veroordeelde én de godsdienst én het socialisme; Van Deyssel vooral het
socialisme, Van der Goes de godsdienst. De breuk tussen literatuur en politiek was
onheelbaar, maar ook binnen de literatuur weken de strekkingen steeds verder uiteen.
Deed Gorter in augustus 1891 met zijn meer dan dertig ‘Kenteringssonnetten’ een
bewonderenswaardige poging tot poëtische synthese en geestelijke concentratie, de
sonnetten van Boeken daarentegen gingen geheel op in analytische verbijzondering.
De ethische retoriek van de ‘Johannes Viator’, door Van Eeden ingestuurd onder
pseudoniem om Kloos op de proef te stellen, had niets meer gemeen met de stilistische
virtuositeiten, waarin Van Deyssel sensatie en extase weergaf sinds hij ‘de dood van
het naturalisme’ had geconstateerd, of met de lugubere proza-visioenen van Arij
Prins.
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De achtste jaargang kreeg nog poëtisch belang door de plaatsing van nieuw en oud
werk van Willem Kloos, door het gelijktijdig debuut van de jonge classicus J.H.
Leopold en de noordwijkse notarisdochter Henriëtte van der Schalk (april 1893), en
door Gorters merkwaardige Balder-fragmenten (augustus 1893), terwijl ook het proza
interessant was door de platonische dialogen van de wijsgerige literator-chemicus
Ch.M. van Deventer. De redactionele geschillen waren echter toen reeds zo verscherpt,
dat men sinds april alles aan Kloos had overgelaten. Van Eeden en Tak wensten niet
langer als redacteur, enkel als medewerkers op te treden. Maar bij den aanvang van
de negende jaargang schrapte Kloos eenvoudig hun beider namen én die van Frank
van der Goes, en vulde eigenmachtig een hele aflevering met kopij van minderwaardig
gehalte. In weerzinwekkende scheldsonnetten en rancuneuze aforismen ging Kloos'
trotse en geniale persoonlijkheid te gronde naar karakter en talent. De vroegere
vrienden staakten hun medewerking, de abonnees bedankten in massa. Een tweetal
pogingen, door Van der Goes ondernomen, om de Nieuwe Gids te redden zónder
Kloos, mislukten. Na enkele maanden vormde Kloos met Boeken en de juridische
student Tideman een nieuwe redactie, maar deze miste de kracht om leiding te geven,
en wenste trouwens niet het tijdschrift te handhaven als tribune voor moderne ideeën.
De laatste nummers van de negende jaargang zijn een toonbeeld van volslagen morele
en artistieke verbijstering.
Hoewel het blad behouden bleef en sinds 1895 bij een andere uitgever maandelijks
verscheen, bezat de Nieuwe Gids na deze catastrofe nog maar een flauwe glans van
wat eens zijn onvergetelijke glorie was geweest: het hartstochtelijk verlangen naar
schoonheid, in de kunst en in de maatschappij.

V [De poëzie van '80]
Al had de magistrale inleiding van Kloos voor Perks ‘Gedichten’ reeds in 1882
duidelijk getoond, dat een nieuw dichterlijk ideaal een kleine kring van jonge talenten
bezielde, toch bleef de huiselijke, stichtelijke, nationale en romantische poëzie der
oude garde: Beets, Hasebroek, Ten Kate, Hofdijk, Schimmel, bij vele lezers nog
jaren lang in ere. Niet enkel met geargumenteerde kritieken, ook met doeltreffende
parodieën hebben de
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Tachtigers dit gevestigde gezag der overleefde grootheden ondermijnd. Ten Kate,
eens de spotter van ‘Braga’, werd zélf in 1885 het mikpunt, doordat Van Eeden als
Cornelis Paradijs de kostelijke ‘Grassprietjes’ publiceerde: liederen op het gebied
van deugd, godsvrucht en vaderland. Kloos en Verwey inspireerden zich speciaal
op Fiore della Neve, toen zij met hun baldadig berijmde liefdesverhaal ‘Julia’, door
Guido, de onbevoegdheid van vele recensenten aan het licht brachten. Ook voor Pol
de Mont en Louis Couperus kon dit een waarschuwing zijn; immers, al was hun
succesrijke poëzie wat kunstzinniger, ze behield toch het karakterloze van de
romantische navolging, ze miste de grote individuele bezieling; in de talrijke formele
schoonheden ging de expressieve schoonheid teloor. Tot op zekere hoogte geldt dit
ook van de ‘Gedichten’, door Vosmaer in 1887 gebundeld, al houden classicistische
invloeden daar de romantische in evenwicht.
Nog vóor de Nieuwe Gids, waren in 1885 de ‘Sonnetten’ van Jacob Winkler Prins
verschenen, direct gevolgd door de bundel ‘Zonder sonnetten’. Overtuigd dat een
sonnet meer door aanschouwelijkheid dan door gevoel gekenmerkt wordt, had de
dichter, die trouwens ook schilder was, gestreefd naar een scherpwaargenomen,
raak-weergegeven plastiek. Het bij voorkeur gebruikte trocheïsche metrum bepaalt
mee de onlyrische sfeer van zijn werk, dat in z'n beste momenten gelijkt op de
bekoorlijke taferelen der Haagse school: strand en wei en bos onder hollandse
wolkenluchten, vlot geschilderd en toch doorwerkt van techniek. Eén der trekken
van de moderne poëzie: de bekoring van het détail, de vreugde om het zien van de
bijzonderheden, komt hier duidelijk tot uiting. Zijn minder-impressionistische
gedichten, in 1887 gebundeld als ‘Liefdes erinnering’, treffen soms door muzikaliteit
van ritme en rijm, soms ook door onduldbare retoriek. Later werk, merendeels in
onbelangrijke tijdschriften gepubliceerd, streeft naar dieper levensvisie, maar werd
conventioneler van stijl.
Ook Hélène Swarth had vóor 1885 reeds enkele sonnettenboeken uitgegeven:
‘Eenzame bloemen’, ‘Blauwe bloemen’, waarin haar gevoelige liefde voor de natuur,
haar weemoedige heugenis aan gestorven geluk, haar vrouwelijke zielstragiek van
onbevredigde hunkering, en de begeerte naar verlossende schoonheid werden
uitgezegd in rijk-gestileerde, tamelijk metrische verzen
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vol alliteratie en melodieuze klank. Bleef zij in haar motieven nauw verwant met
franse romantici zoals De Musset, het onvoorwaardelijke van haar uiting contrasteerde
aanvankelijk sterk genoeg met de heersende hollandse kunst, om behalve de
bewondering van vele ouderen ook die der jongeren te wekken. Naar aanleiding van
de bundel ‘Sneeuwvlokken’ noemde Kloos haar in 1888: ‘het zingende Hart in onze
letterkunde’. Maar evenmin als de plastische sonnetten van Winkler Prins, hebben
de muzikale van Hélène Swarth het begin gevormd van een grootse ontwikkeling:
vaak vervallende in zelfherhaling, bleef zij zelfs waar zij zich wist te handhaven,
nog ten achter bij de snelle gang der poëtische gebeurtenissen. Meer Tachtiger dan
Nieuwe Gidser, vertegenwoordigde zij levenslang het dichterlijk stadium van de
kalme aanvangstijd der esthetische revolutie.
Zelfs bij Kloos is de ommekeer, die hij kritisch heeft geleid, scheppend slechts
gedeeltelijk te vinden. De roerende celloklank van zijn droom-schone vroegste poëzie
heeft in ‘Het boek van Kind en God’ zich kunnen verdiepen tot muziek-geworden
hartstocht, zonder iets te verliezen van de nobele beheersing, die de classicistische
tegenkracht was in dit romantisch-ontroerde gemoed. Het schijnt, alsof het poëtische
vormvermogen zich na het twintigste jaar niet essentieel meer wijzigt. Alleen bij
Verwey en Gorter, vijf jaar jonger en dus pas tijdens de kentering volwassen
geworden, werd de beweging-zelf een wezenlijk element van hun werk.
Men bemerkt het reeds in Verwey's bundeltje ‘Persephone en andere gedichten’,
dat ter perse was toen de Nieuwe Gids werd opgericht: een jong talent experimenteert
met zijn mogelijkheden. Onbelangrijke rijmpjes, naieve notities, geforceerde
probeersels, slaafse navolgingen, maar ook enkele strakke sonnetten en het door
Keats' Hyperion bezielde lyrisch-epische gedicht ‘Persephone’, vormen een bewijs
van een onevenwichtig-veelzijdige begaafdheid, gericht op het schone. Toen drie
jaar later, als antwoord op Kloos' Boek van Kind en God, de bundel ‘Van het leven’
verscheen, had Verwey naast de schoonheid reeds de wijsheid als doel erkend, en
daarmede het grondbeginsel van Tachtig verloochend - of overwonnen. De
kunstenaarshoogmoed, het gevoel van uitverkoren te zijn, legt verplichtingen op:
men heeft het recht niet, het lijf stuk te fuiven en de ziel te vergoren. Toorn over zulk
een gedrag bij vrienden, en hunkering naar
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edeler levensstijl vormen de hoofdmotieven van deze betogende en vermanende
sonnetten.
In de ‘Verzamelde gedichten’ (1889) zijn de stadia van Verwey's ontwikkeling
duidelijk herkenbaar: de overgang van vloeiende metra naar stotende ritmen, doch
ook van onpersoonlijke zangerigheid naar een persoonlijke spreektoon; de verandering
van dichterlijke taal naar nuchter Nederlands, maar ook van oneigene gevoelens naar
eigen gedachten. Bij Verwey is het individualisme van '80 maar een fase geweest,
een periode van bezieling, eer zich de bezinning deed gelden als zijn meest wezenlijke
levenssfeer. Het jeugdwerk: Persephone, Demeter, Cor Cordium, en de sonnettenreeks
‘Van de liefde die vriendschap heet’ is esthetisch zeker het fraaiste deel van de bundel,
maar de vaste wil tot artistieke en morele zelfverwerkelijking maakt ook de latere
gedichten interessant.
Genialer van begaafdheid, hartstochtelijker van temperament, heroïscher van
karakter, heeft Herman Gorter ook onvoorwaardelijker geloofd in het individualisme:
‘Mei’ is het centrale meesterwerk van Tachtig, waar ál de strekkingen samenkomen
en elkaar verrijken, maar ook in zekere zin worden opgeheven, doordat ze hun doel
niet vinden in zichzelf maar in een zinnebeeldige Idee buiten de sfeer van Tachtig.
Terwijl een overdaad aan impressionistische beelden het hollandse voorjaarslandschap
verheerlijkt op een wijze, die de plastiek van Perk en Winkler Prins onvergelijkelijk
overtreft, suggereert de ritmische muzikaliteit der verzen een weemoedige
eenzaamheid, die de klankrijke melancholie van Kloos' sonnetten evenaart. Ontstaan,
gelijk ‘De kleine Johannes’, uit ontroerende herinnering bij het eindigen der jeugd,
transformeert deze sublieme poëzie argeloos het persoonlijke tot symbool van het
algemene, en vindt aldus intuïtief die diepere zin, waar Verwey intellectualistisch
naar streeft.
In ‘Mei’ heeft Gorter uitgebeeld, hoe zijn jeugd de aardse schoonheid, die hem
tegelijk verrukte met haar pracht en bedroefde door haar vergankelijkheid, verliet,
in de begeerte om geheel op te gaan in een Absoluut Idealisme, waarvan enkel de
muziek enigermate de uitdrukking kan zijn; en hoe zij, toen haar verlangen
onvervulbaar bleek, stervens-bedroefd terugkeerde naar de aarde, waar zij tenslotte
begraven werd door de dichter, wiens stem haar had aangedaan als verwant met het
kosmische.
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De eerste zang is éen feest van zintuiglijke bekoringen, een jubelend leeuwerikslied
ter ere van bloemen en vlinders, duinen en weiden, beekjes en bossen, en vooral van
Hollands eeuwigruisende zee. Alleen het veranderlijke van alle leven en het
onontkoombare van de dood vormen een sonore tegenmelodie. De tweede zang, de
als in wens-droom beleefde tocht van Mei door alle hemelen heen op zoek naar de
blinde, vergeestelijkte, geheel eenzelvige Balder, wiens zingende stem haar
onweerstaanbaar had verrukt, bereikt in een overstelpende beeldenrijkdom de
visionaire grootsheid, in een meeslepende muzikaliteit het lyrische pathos, in een
aangrijpend liefdesconflict de verheven tragiek van Wagners kunst, die Gorter zo
bewonderde. In de derde zang, na de vermoeide, moedeloze terugkomst, aanschouwt
Mei nog éens de aardse pracht, maar met ogen door afscheidstranen befloerst. Het
is de dichter die haar rondleidt, de dichter, wiens poëzie zij nooit inniger kon
zaligspreken dan met de woorden: ‘Gij zijt als hij, als hij, in uwe stem.’ In verzen,
vlammend geel en rood van zomerse zonnebrand, beschrijft Gorter haar langzaam
sterven, maar hij laat niet na, door de komst van Mei's zuster Juni te wijzen op de
episodische zin van zijn gedicht.
De verschillende elementen van Gorters begaafdheid, in ‘Mei’ nog éen, zijn in de
‘Verzen’ van 1890 zelfstandig uitgegroeid. Niet langer gebonden door het sentiment
der herinnering, niet langer dienstbaar aan een symbolisch doel, dringen zich de
stemmingen, indrukken en emoties onafhankelijk op. De twee grote motieven, liefde
en natuur, worden beleefd als ogenbliks-ontroeringen van allesdoordringende
intensiteit. In het hartstochtelijk genot om het zien der verschijnselen én om het
voelen der aandoeningen schijnt de weemoed vrijwel vergaan, al is de eenzaamheid
nog toegenomen. De grenzen van versbouw en taalgebruik, waarbinnen het
Mei-gedicht besloten bleef, zijn voor de volstrektheid van zulk een ontzaglijk
gevoelsleven dan ook te eng: vrije ritmen en eigen woorden kenmerken deze
hyperindividualistische poëzie. Temidden daarvan vindt men echter als bewijs van
sterke tegenkrachten in Gorters karakter, ook vele ontroerend simpele uitingen van
prille verliefdheid, en voorts de van een tragisch medelijden vervulde strofen: ‘In de
zwarte nacht is een mensch aangetreden’, geschreven nadat een zuster van de schilder
Witsen zich verdronken had.
‘Het is niet mooi, het behoort niet tot de orde der dingen, die
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men mooi kan noemen’, heeft Van Deyssel terecht over éen dezer sensitieve verzen
opgemerkt. Gorter immers had hier alles wat schoon heette volgens de classicistische
of de romantische school, roekeloos prijsgegeven om te naderen tot de hoogste toppen
van de expressieve kunst. Nog verder gaande op deze weg, in zijn poging om de
eindeloos-verscheiden, snel-wisselende veelvuldigheid der zintuiglijke waarnemingen
in woordcombinaties vast te leggen, kwam hij met ‘De Dagen’ in een zo ijle poëtische
sfeer, dat zijn verrukt gezang tot hijgend stamelen verstierf. Na aldus éen der Tachtiger
tendenties tot over de uiterste grens te hebben gevoerd, sloeg hij met de dubbelzijdige,
lijfelijk-geestelijke reeks der Kenteringssonnetten vastberaden de terugweg in.
Tot 1889 had Van Eeden als dichter niet anders gepubliceerd dan enkele verzen,
waaronder de al te fraai met dubbelrijmen getooide strofen ‘Voor de liefste’. Onder
invloed van Eduard von Hartmann's pessimistische wijsbegeerte, in de Nieuwe Gids
uitvoerig door Bolland besproken, schreef hij nu zijn gedichtenreeks ‘Ellen’, waarin
hij het lijden voorstelt als goddelijk, en zijn eigen smart als deel van Gods Al-Smart.
Belangrijker dan deze theatrale poëzie, die behoudens enkele mooie gedeelten vergeefs
poogt een algemeen denkbeeld te subjectiveren tot persoonlijke ontroering, is het
dichterlijke drama ‘De broeders’ (1894), dat uitgaande van persoonlijke denkbeelden,
deze weet te objectiveren tot een ontroering van algemene geldigheid.
Volgens de ondertitel een ‘tragedie van het recht’ is ‘De broeders’ in wezen veeleer
een spel van intellectuele twijfel. De psychiater, de moralist, de metafysische denker
en de geestige toneelschrijver in Van Eeden zijn gelijkelijk betrokken bij de vragen,
die hier met multatuliaanse humor of lyrisch pathos worden uitgebeeld: determinisme
of vrije wil, zielsziekte of zonde, het psychologisch onontwarbare van goed en kwaad,
het onwezenlijke van ruimte en tijd, de mogelijkheid van ándere bewoonde werelden;
en dan dit alles overkoepeld door het theologisch probleem, wáar, bij Gods Almacht,
plaats is voor de Duivel. In dubbele zin kan men dit werk beschouwen als een
samenvatting: het zijn de moderne gedachten, door Van Eeden zelf en door andere
Nieuwe-Gidsers herhaaldelijk uitgesproken, welke zich hier spelenderwijs verbinden
met het door de Beweging van '80 bevrijde jambische vers.
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Is in ‘De broeders’ dus de poëzie van '80 slechts formeel aanwezig, hetzelfde jaar
1894 bracht de fraai-verzorgde bundel ‘Verzen’ van Kloos, waar Tachtig mét de
vorm ook heel de inhoud heeft bepaald. Niet-chronologisch van volgorde, en daardoor
verwarrend, bevat dit werk zowel de onvergetelijke uitingen van zwaarmoedig
doodsverlangen, van wanhopige liefdeshunkering en dichterlijke zelfvergoding, als
ook de later-ontstane pathologische scheldsonnetten tegen verloren vrienden. Heel
het drama van een jong, eenzaam genie, in zijn gracieuze aanvang, zijn trotse glorie
en zijn verbijsterende val, is lyrisch beleden in dit ene boek. Geen der andere
Tachtigers heeft zó blindelings in de schoonheid geloofd als enige troost bij leven
en sterven, geen is zó door de zaligste verrukking en de wreedste vertwijfeling gegaan
als de romantisch-onevenwichtige Kloos, in wie elk gevoel zich verhevigde tot
hartstocht, elke hartstocht zich vereeuwigde tot poëzie. Kloos is Tachtig: wat bij Van
Eeden slechts een deel van zijn wezen, bij Verwey en Gorter een stadium uit hun
leven betrof, was gehéel het wezen en gehéel het leven van Kloos. Veel meer dan
met Shelley, wiens dichterlijk genie hij vereerde maar wiens moreel heldendom hem
ontbrak, was Kloos verwant met de grote uitgestotenen der franse literatuur,
Baudelaire en Verlaine. Meeslepend verkondiger van het dichterlijk individualisme,
werd hij daarvan tevens de zuiverste vertegenwoordiger en al spoedig het meest
betreurenswaardige slachtoffer.
Kan men dit individualisme, wegens het geloof in de poëzie en in de
persoonlijkheid, beschouwen als een nieuwe renaissance, waarbij zelfs de invloed
der klassieken op classici als Kloos, Gorter en Boeken niet ontbreekt, toch is het
essentieel veeleer een nieuwe romantiek, zij het ook éen, die naar inhoud en vorm
een apart karakter draagt. Van de veelvuldige, sterk ethische trekken der europese
romantiek immers heeft Tachtig slechts éen, en wel de minst ethische, tot heerschappij
gebracht: de in afkeer van het burgerlijke leven gegronde verheerlijking van kunst
en kunstenaar; maar een ándere kunst en een ándere kunstenaar, dan het onwaarachtige
romantisme van dominees, kooplui, journalisten en ongetrouwde dames, dat al meer
dan veertig jaar de hollandse letteren had geblameerd met steeds tammer, talentlozer
bewerkingen van nationale, historische, huiselijke en kerkelijke stof. De poëzie eiste
de hele mens: de artistieke roe-
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ping liet dus niet langer plaats voor een maatschappelijk beroep. Maar mét de
kunstenaars werd ook de kunst asociaal; tot slechts twee grote motieven heeft Tachtig
zich bepaald: de eenzame Natuur en het eenzame Ik. Werd de eerste met weemoedige
vreugde waargenomen door een uiterst verfijnde zintuiglijkheid, het tweede met
vreugderijke weemoed door een niet minder verfijnde introspectie, bij beide
waarnemingen erkende men geen andere norm dan die der intensiteit, bij beide werd
de dichterlijke uiting doordrenkt met welbehagen in de mooi-gekozen woorden, en
narcistische bewondering voor de eigen schoonheidscheppende begaafdheid.
In dit verfijnde zintuiglijke en psychische waarnemingsvermogen én in dit trotse
kunstenaarsgevoel is het lyrische individualisme verwant met het ethisch even
normloze naturalistische proza, dat bovendien door zijn wetenschappelijke
werkelijkheidsontleding invloed heeft geoefend op de dichterlijke stijl, en met name
aan de plastiek een exacte scherpte heeft verleend, die de zwaarmoedige
stemmingskunst ervoor hielp behoeden, te vervloeien in een vormeloze muzikaliteit.

VI [Het naturalisme]
Al wordt het proza der negen Nieuwe-Gids-jaren beheerst door het Naturalisme, de
oude stromingen waren niet onmiddellijk verdwenen. In 1888 verrijkte Schimmel
de historische roman met zijn beste werk: ‘De kapitein van de lijfgarde’, en het jaar
daarop schreef Ten Brink zijn aardige novelle ‘Jan Starter en zijn wijf’. De humor
was vertegenwoordigde door het succesrijke boekje ‘Kippeveer’, waarin J.A. Heuff,
als Cosinus, de spot dreef met spiritisme en doleantie. Uit Vosmaers nalatenschap
verscheen nog een esthetische roman: ‘Inwijding’, terwijl het essayistische talent
van Pierson eerst nu zijn diepste schatten openbaarde door zijn cultuurhistorische
studies over ‘Geestelijke voorouders’: Israël (1887), Hellas (1891), aldus na Huets
dood diens ‘Land van Rembrand’ overtreffend in veelzijdig begrip, zij het ook niet
in sprankelende betoogtrant.
Maar behalve de ouderen bleef ook de enige Nieuwe-Gidsredacteur die zelf
scheppend prozaïst was, Frederik van Eeden, al deze jaren immuun voor het
naturalisme, waarvan hij blijkens sfeer en strekking van ‘De kleine Johannes’, de
tekorten inzag, nog
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eer het zijn kracht bewezen had in werken als ‘Een liefde’, ‘De kleine republiek’,
‘Eline Vere’ en ‘Martha de Bruin’.
‘De kleine Johannes’ is literair-historisch vooral merkwaardig door zijn evenwicht
van tegenstellingen: het is tegelijk navolging van Hoffmann's verhaal ‘Das fremde
Kind’ én strikt eigen weergave van haarlemse jeugdherinneringen; het bezit de
eenzame natuurliefde der Tachtiger dichters én de kritische maatschappijkennis der
moderne prozaïsten; het verbindt de sprookjesachtige symboliek van de romantici
met de psychologische ontleding van het naturalisme; het heeft een voor die tijd
persoonlijke stijl, maar blijft syntactisch normaal en dus traditioneel. Toch ontstond
uit deze heterogene gegevens geen in-zichzelf-verdeeld boek, geen overgangswerk
ook, maar dank zij Van Eedens levensvisie een synthese van duurzame betekenis.
‘De kleine Johannes’ immers wordt niet maar los bijeengehouden door een
autobiografisch verband, doch is in diepste zin een eenheid, als lyrisch-epische
verbeelding van de normatieve Idee, dat noch de dichterlijke fantasie van Windekind,
noch de bekoorlijke verliefdheid van Robinetta, noch de exacte wetenschap van
Pluizer en Cijfer, maar alleen de zelfverloochenende naastenliefde zinrijk genoeg is,
om het leed van het Zijn en de leegte van het Niet-Zijn aanvaardbaar te maken voor
het mensenhart.
Al mocht Van Eeden zich door de aard van dit oordeel onderscheiden van zijn
oudere tijdgenoten, zoals persoonlijke twijfel zich van collectieve conventie, zoals
intelligent zoekende ethiek zich van stompzinnig star fatsoen onderscheidt - het feit
zelf van moreel te oordelen plaatste hem tegenover al de jongeren: tegen de dichters
die hun gevoel, hetzij haat of liefde, hoogmoed of zelfvernedering, slechts keurden
naar de inspirerende intensiteit; tegen de prozaïsten, die in mens en samenleving het
minieme en het grootse, het vuile en het nette, het ziekelijke en het gezonde gelijkelijk
belangrijk achtten als delen van éen realiteit. In samenhang met de algemene
verschuiving van moraliserende theologie naar analyserende natuurwetenschap,
hebben de letteren omstreeks 1885 het waardebegrip vervangen door een
onbevooroordeelde, maar ook normloze liefde voor de gehéle werkelijkheid, psychisch
en sociaal. Juist wat vroeger waardeloos of minderwaardig werd geacht, en dus
onontdekt, onuitgebeeld was gebleven, trok nu allermeest de aandacht. Vandaar, na
de stoet van heldhaftige mannen uit de
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historie, de voorkeur voor vrouwenfiguren uit de moderne burgerij; vandaar, na de
eredienst van het zedelijke en verhevene, de neiging tot het sexuele en het
pathologische.
Dit nieuw zien van duizenden vergeten of verzwegen dingen is, precies als bij het
dichterlijk impressionisme, begeleid geweest door een zekere getemperde vreugde.
Maar voor hen die onbewust iets edelers en eeuwigers begeerden dan een eindeloze
hoeveelheid vaak-lelijke, steeds-vergankelijke bijzonderheden; voor hen die de
persoonlijkheid bekneld zagen in de dubbele dwang van erfelijke eigenschappen en
gedetermineerde omstandigheden en die onbewust gevoelden dat de klasse waartoe
zij behoorden ten ondergang neigde, werd een pessimistisch fatalisme welhaast
onvermijdelijk. Ook dit pessimisme echter vond weer een tegenwicht in het
kunstenaarsgeluk om met eigen-gekozen, eigen-geschapen woorden aan het
subjectieve gevoel een objectieve uitbeelding te geven. Ongescheiden gaan aldus
ontdekkingsvreugde, droefgeestigheid en scheppingsgenot in elkaar over, en wélke
hiervan een bepaald werk beheerst, hangt af van karakter of stemming van een auteur,
en ook van het stadium der literaire ontwikkeling. Want bij sommigen wordt de
aanvankelijke vreugde-om-het-zien allengs door de vreugde-om-het-zeggen
verdrongen.
In de twee bundels schetsen, waarmee het naturalisme aanving: ‘Uit het leven’
door A. Cooplandt en ‘Studies naar het naakt model’ door Frans Netscher, zijn de
details van de doodgewone persoontjes en hun alledaagse omgeving zo veelvuldig,
dat de taal dezer grauwe novellen dikwijls hard en hoekig wordt. Toch is de
twee-en-twintigjarige Van Deyssel, die zelf bezig was aan een naturalistische roman,
Netscher niet wegens de beperkte schoonheid van zijn stijl te lijf gegaan, maar vooral
om het opdringerig gecolporteer met zijn klakkeloos aan Zola ontleende theorieën.
Heel de lyrisch-polemische brochure ‘Over literatuur’ met de befaamde passage: ‘Ik
houd van het proza’, is doordrenkt van twee sentimenten: de fraaie begeerte om van
het nederlandse naturalisme iets beters te maken dan nabootsing van het franse, en
de minder-fraaie, om zich als literair leider te ontdoen van een concurrent. In beide
opzichten is Van Deyssel geslaagd, want inderdaad schiep hij met ‘Een liefde’ (1887)
en ‘De kleine republiek’ (1888) een nieuwe kunst, ontstaan uit waarneming én
hartstocht, gloeiend-persoonlijk, en dus afwij-
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kend van het koel-objectieve, louter op waarneming gebaseerde realisme, dat
tezelfdertijd door Emants beoefend bleef in zijn nauwkeurig doorwerkte roman
‘Juffrouw Lina’, door Netscher in zijn portret-studies ‘Menschen om ons’, of door
de bataviase journalist Daum, alias Maurits, in zijn scherp geziene maar soms wat
onverzorgde boeken ‘Hoe hij Raad van Indië werd’ en ‘Goena-Goena’.
‘Een liefde’ is het verhaal van een begaafd, knap, ietwat romantisch amsterdams
meisje, dat goed-burgerlijk trouwt met een oudere banaal-mooie man, tijdens de
huwelijksreis haar geliefde vader verliest, en na verloop van tijd een zoontje krijgt.
Langdurig ziekelijk na deze bevalling en in het Gooi verblijvend, bespeurt zij hoe
haar man van haar vervreemdt, en juist dan, als hij enige dagen achtereen in
Amsterdam blijft, richt heel haar onevenwichtige geest zich op zijn geliefde beeld,
verlangend, hartstochtelijk, dweepziek, tot op de grens van waanzinnig. Bij zijn
overkomst geschokt in haar koortsbegeerten, ziet zij hem plotseling als verloren, en
enkele dagen later krijgt zij inderdaad de zekerheid van zijn ontrouw. Maar nadat zij
uit deze diepe zenuwcrisis merkwaardig gauw hersteld is, verdwijnt in een kalm
voortgezet huwelijksleven spoedig zelfs de herinnering aan haar buitenissige
sensualiteit.
Het moderne van dit ‘onzedelijke’ boek lag niet zozeer in de tartend-uitvoerige
beschrijving van onwelvoeglijke zaken, als in het feit, dat het geestdriftig handelde
over onbetekenende mensen die niets heldhaftigs, grappigs of leerzaams, ja eigenlijk
helemáal niets dóen. Wat er gebeurt, speelt zich af binnen het pathologisch zieleleven
van een onbelangrijke vrouw, en dáarvoor heeft Van Deyssel, stilist uit de school
van De Goncourt, honderden woorden gesmeed, woorden die hij zich met
bewondering en vreugde ziet scheppen, woorden die door hun uitzonderlijke vorm
de aandacht soms méer vragen voor henzelf, dan voor het psychische proces dat zij
vertolken.
Het kostschoolverhaal, ‘De kleine republiek’, ofschoon eveneens een artistieke
triomf der alledaagsheid, is in menig opzicht een gewoner boek, ook al doordat Van
Deyssel hier een beter evenwicht heeft gevonden tussen de nuchter genoteerde détails
der uiterlijke wereld en de lyrische bijzonderheden der innerlijke. In brede
schilderingen staat het massale, vreugdeloze jongensleven met z'n bedwongen
begeerten en geniepige zonden ver-
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beeld, rustig van wilskrachtige objectiviteit, cynisch van hatelijk herinneringsgevoel.
Als criticus en prozaïst was Van Deyssel nu de grootmeester van naturalisme en
impressionisme; tot éen jaar later Couperus, de precieuze mooie-woordjes-rijmer
van ‘Een lent van vaerzen’ en ‘Orchideeën’, plotseling in staat bleek hem als
romancier te evenaren, zo niet te overtreffen.
‘Eline Vere’, in 1889 aanvankelijk als opzienbarend feuilleton gepubliceerd in het
haagse dagblad ‘Het Vaderland’, is naar opzet en psychologie verwant met Zola, en
meer nog met Flaubert en diens ‘Madame Bovary’; maar sfeer en schrijftrant zijn zó
door-en-door laat-negentiende-eeuws haags, dat die verwantschap nooit in navolging
ontaardt. Heel het decadent-aristocratisch bestaan van de gefortuneerde
residentiebewoners, met hun bekoorlijke feestjes en hun leeghoofdige verveling, hun
verfijnde wensen en hun quasi-diepzinnige melancholie, hun hartelijke intimiteitjes
en hun hartelóze jaloezietjes, léeft in dit proza, dat aan Couperus de gelegenheid gaf
strikt-waar te zijn in zijn uitbeelding, zonder zijn voorkeur voor een ietwat
geparfumeerde stijl te verloochenen. Meer dan bij Van Deyssel vindt men in ‘Eline
Vere’ het naturalistische beginsel van erfelijkheid en milieu-invloed: het pathologische
karakter van Eline, met de merkwaardige verbinding van muzikaal talent, nerveuze
fijngevoeligheid en energieloos pessimisme, is even duidelijk een variant van de
passief-artistieke vader, als haar zuster Betsy een variant is van de brutaal-bazige
moeder. En ofschoon dit mooie begaafde, kasplant-achtige meisje voor de ondergang
lijkt voorbestemd, brengt toch de korte tijd van haar verloving en het verblijf op het
landgoed ‘De Horze’ een zekere genezing, terwijl tenslotte pas de ontzenuwende
haagse en later brusselse omgeving haar noodlot definitief beslist.
Even knap psycholoog als Van Deyssel, minder oorspronkelijk stilist maar oneindig
beter verteller, heeft Couperus temidden van beschrijvingskunst en woordkunst het
kostbare element der verhaalkunst gehandhaafd, en aldus de naturalistische roman
behoed voor het dreigend gevaar der verveling. Van de drie facetten in de prozaïst,
die corresponderen met de begrippen lyrisch, episch en dramatisch, toonden Cooplandt
en Netscher voornamelijk het epische, Van Deyssel het epische en het lyrische,
Emants en Daum het epische en het dramatische, maar slechts Couperus bezat én
het epische én het lyrische én het
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dramatische. Ofschoon typering en geen waardebepaling, betekent deze uitspraak
toch wel, dat bij een overigens gelijke graad van begaafdheid Couperus de beste
kansen had voor werk van duurzame waarde.
Tot welke rijke schakeringen zich het realisme ook in andere opzichten ontwikkeld
had, blijkt uit vergelijking van de novellen-bundels ‘Proza’ door Van Looy en ‘Uit
den dood’ door Aletrino. Terwijl de schilder geniet van de veelvuldige kleurigheid
van dingen en mensen, en dit gezonde genot voelbaar maakt in de fijne nuancen van
zijn krachtig-picturale stijl, ziet de arts met peinzend medelijden naar de
eeuwig-eendere verscheidenheid van menselijke pijn in ziekenhuizen en sterfkamers,
en beschrijft in grijze, haast geluidloos voortschuivende zinnen de sombere
machteloosheid van deze levens en de machteloze somberheid van zijn eigen hart.
Werd in ‘Een liefde’ het pessimisme opgeheven door de ironische afstand tussen de
auteur en zijn figuren, en was het in ‘Eline Vere’ een sfeer waarvan de schrijver zich
door objectivering juist wou bevrijden, hier, bij Aletrino, heerst het even absoluut
als bij Emants; maar Aletrino's gemoedsgesteldheid, alles-doordringend als een kille
herfstmist, is nóg ontzettender van beklemming dan het cynische levensbegrip van
Emants, snijdend koud als een winterse oostenwind.
Ook het werk van de rotterdamse onderwijzer Aug. P. van Groeningen is
innig-pessimistisch: gevolg van idealisme, diep ontgoocheld door de troosteloze
ellende van de proletariërs en hun kinderen. Maar in dit proza, dat de tachtiger
stijlverfijningen van Aletrino mist, voelt men voor het eerst als een donker-dreigende
kracht de mogelijkheid van sociaal verzet. Van zijn voorgenomen romancyclus kwam
door zijn ontijdige dood slechts éen deel gereed: ‘Martha de Bruin’; een interessante
bundel diep-eerlijke novellen werd later nog uitgegeven.
Van Deyssel mocht dan, geïmponeerd door de franse symbolisten, in april 1891
de dood van het naturalisme constateren en zelf zich ervan afwenden zowel in de
grillige virtuositeiten van zijn sensitivistische schetsen als in de kalm-fraaie, haast
normale schrijftaal van zijn studies over ‘Multatuli’ (1891) en de belangrijke biografie
van zijn vader ‘J.A. Alberdingk Thijm’ (1893), - voor Nederland was deze grafrede
toch wel heel voorbarig. De werkelijkheidszin die altijd onze kunst, de
zwaarmoedigheid die onze volksaard, het burgerlijke dat onze samenleving eigen
was,
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gingen zich manifesteren als nooit tevoren, met alle kwade kansen van zinloze
copieerlust, quasi-waarheidsgetrouwe vulgariteit en goedkope stijltrucjes.
Bij de oudere schrijvers is nog altijd iets van de inspirerende vreugde der
ontdekking, hoe vreemd dit klinken moge van boeken als Aletrino's trieste
ziekenhuisverhaal ‘Zuster Bertha’, de gruwelijke, op twee zelfmoorden uitlopende
fataliteitsroman ‘Noodlot’ van Couperus, of Daums voortreffelijke typeringskunst:
‘Ups en downs in het indische leven’. Maar bij de vele jongeren mist men dit element;
het is duidelijk dat zij de wegen gebaand vinden. In 1890 publiceerde de parijse
journalist Johan de Meester, eer hij trouwde, zijn pessimistische ‘Huwelijk’; in 1892
volgde als debuut van Frans Coenen de beschrijving van energieloos vegeterend
meisjesbestaan, met de karakteristieke maar weinig aanlokkelijke titel ‘Verveling’.
Vooral 1893 werd een rijk jaar: de reeds oudere Van Nouhuys schreef zijn
novellen-bundel ‘Eenzamen’, Netscher de roman ‘Egoisme’, Maurits Wagenvoort,
onder de schuilnaam Vosmeer de Spie, het door Van Deyssel overschatte boek ‘Een
passie’, Herman Heijermans zijn burgerlijk toneelstuk ‘Dora Cremer’ en zijn verhaal
‘Trinette’, en Cyriel Buysse zijn eerste grote roman: ‘Het recht van den sterkste’.
Nog een jaar later overtrof Emants zichzelf en hen allen door zijn fanatiek-harde, in
ik-stijl gehouden werk ‘Een nagelaten bekentenis’: de feilloze zielsanalyse van een
gedegenereerd burgerman, die na jaren van mislukte liefdesillusies er fataal toe komt
zijn vrouw te vergiftigen.
Vooral Buysse is in dit verband belangwekkend als vertegenwoordiger van het
kritische intellect, de stadse activiteit en het maatschappelijk verzet in Vlaanderen.
Terwijl navolgers van Conscience in het traditionele proza volhardden, waagde deze
zoon van een fabrikant uit het doodarme dorp Nevele bij Gent, tegen zijn vaders wil
maar met aanmoediging van zijn tante Virginie Loveling, zich aan het schrijven van
enkele novellen, die wegens hun aandacht voor het sociale leven en hun strakke,
zakelijke stijl de uiting bleken van een moderne geest. Door zijn vader naar Amerika
gezonden, voelde hij zich des te vaster verworteld in zijn geboortestreek. Na zijn
terugkeer zich ontwikkelend onder invloed van Zola en De Maupassant, werkte hij
mee aan enige belgische tijdschriften, en in juni 1890 ook de Nieuwe Gids: een
meesterlijk geconcentreerde, realistische novelle ‘De biezen-

Garmt Stuiveling, Een eeuw Nederlandse letteren

157
stekker’. Met gegevens, ontleend aan de hemeltergende wantoestanden op het vlaamse
platteland, ontwierp Buysse nu beeld na beeld, allengs breder van visie, scherper van
waarneming, stelliger van taal. Toen hij ‘Het recht van den sterkste’ voltooide, was
hij zich bewust van zijn talent en tevens van zijn sociale gezindheid. De zijde kiezende
van de gedemoraliseerde loonslaven, keerde hij zich tegen de tirannie van kasteel en
kerk: tegen de materieel-almachtige grondbezitter en diens handlanger, de
geestelijk-almachtige dorpspastoor.
Ook in de jaren na 1895 handhaafde het naturalistische realisme zich nog
onverzwakt, zij het met enige verschuivingen in de motieven. Van 1896 dateert
Coenens boek ‘Een zwakke’, van 1897 ‘De roman van Bernard Bandt’ door Herman
Robbers. Maar al werd het in 1898 opnieuw agressief toen Heijermans onder het
pseudoniem Koos Habbema, uit verontwaardiging over sociale en sexuele huichelarij,
zijn ‘Kamertjeszonde’ uitgaf, de glorieuze aanvangstijd was toch voorbij. De besten
onder de jongeren zochten reeds naar een levensvisie en een literatuurstijl, zinrijker
dan aan de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid kon worden ontleend.

VII [Gezelles herleving]
De Nieuwe Gids was in wezen te zeer het tijdschrift van de amsterdamse
wedergeboorte, dan dat de geringe aandacht en de vrijwel negatieve waardering voor
de vlaamse letteren verwondering kunnen wekken. Omgekeerd is het ook begrijpelijk,
dat de invloed der Tachtigers zich in Vlaanderen aanvankelijk heeft beperkt tot enkele
kosmopolitische jongeren, zoals Pol de Mont. Al deed in het Noorden Eduard Brom
zijn best om de nieuwe dichtvorm te gebruiken voor zijn katholieke geloofsinhoud,
toch zagen overtuigde roomsen een schoonheidsdienst, die meer de Muze dan de
Maagd aanbad, met geen geringer argwaan, dan de Tachtigers gevoelden voor een
poëzie, wier diepste wezen vroomheid was. Zo heeft dan de grandioze dichterlijke
herleving van de vijftigjarige Gezelle zich na 1880 kunnen voltrekken, zonder dat
hij van de Nieuwe Gids, en, wat ernstiger is, zonder dat de Nieuwe Gids van hem
het bestaan zelfs maar vermoedde.
Misschien had de heruitgave van zijn jeugdwerk, vermeerderd
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met de zwakke bundel gelegenheidsverzen: ‘Liederen, eerdichten et reliqua’ (1880),
na bijna twintig jaar van sterk geremd scheppingsvermogen de lyrische stem opnieuw
in hem doen zingen; wellicht gaf een ruimer maat van vrije uren hem nu eindelijk
rust en lust voor het zoete spel van ritme en rijm; mogelijk ook maakte een moeizaam
verworven maar toch nog heel kwetsbaar zelfgevoel zijn miskenning minder pijnlijk
- wie zal zeggen, wát tenslotte de bezieling van onvergetelijke gedichten als ‘Andleie’,
‘o Wilde en onvervalschte pracht’ en ‘Mijn hert is als een blomgewas’ bepaalt?
Gezelle verandert, en Vlaanderen verandert; Gezelle, die van jaar tot jaar wint in
rijkdom en diepte van inspiratie, Vlaanderen, dat door Consciences dood in 1883 z'n
nationale schrijver heeft verloren, en nu tergend langzaam gaat begrijpen, dat alleen
in de priester-dichter-balling van Kortrijk het beste van het volkskarakter en het
edelste van de volkstaal op hartverheffende wijze belichaamd zijn.
Al was het eerst voornamelijk zijn geleerdheid als taalkundige en folklorist, die
tot Gezelles erkenning bijdroeg, toch werd door een briefwisseling als met de friese
arts-linguist Johan Winkler en door eerbewijzen gelijk het Academie-lidmaatschap
(1886) en het doctoraat honoris causa te Leuven (1887) de eenzaamheid rondom zijn
persoon doorbroken. Tezelfdertijd ving ook Pol de Mont in enkele bloemlezingen
de strijd aan voor een ruimer verbreiding en een hoger waardering van het dichtwerk.
Toen zich tenslotte de gentse katholiek-literaire kring ‘De Biehalle’ gevormd had,
waaruit het blad de ‘Biekorf’ voortkwam, was er een west-vlaams centrum van
Gezelle-vrienden ontstaan, dat ondanks een zeker provincialisme wel bezielend moest
werken op de milde, menselijke kunstenaar met zijn door leed gelouterde,
vreugdevolle liefde voor al de wonderen der natuur. Ook Hugo Verriest, wiens eerbied
voor het werk van deze Meester niet was verminderd, al genoot hij om nog
onverklaarde reden sinds lang diens vertrouwelijke vriendschap niet meer, behoort
tot degenen die voortdurend hebben getuigd van hun bewondering. Een wassende
vloed van verzen, behalve in de ‘Biekorf’ ook gepubliceerd in het sinds 1886
verschijnende tijdschrift ‘Het Belfort’ en in minder belangrijke als het studentenblad
‘De Vlaamsche vlagge’, vormt een bewijs, dat de diepste bronnen in Gezelles gemoed
ontsloten waren. De onscheidbare eenheid van mens, vlaming, priester en dichter;
de zeldzame verbinding van
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subtiel gevoel en zuivere eenvoud, van droefgeestige wijsheid en blijmoedig-vroom
natuurgenot, van persoonlijke kunst en algemene verstaanbaarheid - zij wekten
genegenheid en oefenden invloed, ver buiten de veilige kring van Vlaanderens
rechtzinnigroomse geleerden en geestelijken. Bij alle overeenkomst tussen de vlaamse
jongeren van '90 en de hollandse van '80 is er althans dit beslissende verschil, dat
het Noorden de grootheid eerde van Multatuli, Vosmaer en Huet, het Zuiden die van
Gezelle.
Het is karakteristiek voor de weinig-kritische, weinig-hartstochtelijke, haast al te
ontvankelijke aard van Pol de Mont, dat hij én de Tachtigers én Gezelle
onvoorwaardelijk heeft bewonderd. Ofschoon zelf van aanleg romanticus, en in zijn
streven naar formele schoonheid blijkens de bundel ‘Fladderende vlinders’ (1885)
sterk beïnvloed door Dautzenberg en Van Droogenbroeck, huldigde hij in Gezelle
het meesterlijk uitbeeldingsvermogen van indrukken en stemmingen, maar, typisch
estheet die hij was, voelde hij zich tevens verwant aan de Tachtigers door zijn begeerte
om de kunst slechts om haarzelf te beoefenen. Met de waals-belgische letteren voor
ogen, die dank zij het tijdschrift ‘La jeune Belgique’ sinds 1881 een snelle
vernieuwing hadden ondergaan en gelijke tred hielden met de franse literatuur, ergerde
hem te meer de in Vlaanderen heersende klein-burgerlijkheid der oude garde. In zijn
verzet aansluiting zoekende bij het Noorden, zag hij terecht een onschatbaar
bondgenoot in de zinnelijk-plastische en onbeschroomd openhartige poëzie van Perk
en Winkler Prins, van Hélène Swarth die toen trouwens in België woonde, en later
vooral van Kloos, Verwey en Gorter, al bleef in zijn eigen werk hun aller invloed
begrensd tot het ontlenen van enkele motieven en tot een grotere vrijheid bij het
weergeven van niet-platonische liefdesgevoelens. Door Pol de Monts
propagandistische bemiddeling is omstreeks 1890 in Vlaanderen de aandacht voor
de Nieuwe-Gidsers allengs toegenomen: een aandacht, die, tegelijk symptoom van
een beginnende kentering én stuwkracht tot een verdere ommekeer, zich ook deed
gelden in de weinige verzen en de nog schaarser kritische beschouwingen van de
overigens rechtzinnig-katholiek gebleven Gezelle-vereerder Prosper van Langendonck.
Dat Vlaanderen in Gezelle zijn hoogste openbaring vond, werd in breder kring
duidelijk, toen in 1893 als vijfde deel van de
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opnieuw uitgegeven verzamelde werken de bundel ‘Tijdkrans’ verscheen; maar het
was het oude Vlaanderen met zijn vraagloze vroomheid, zijn landelijke rust en zijn
sobere deemoed. De problemen van economische en sociale aard, en de moderne
maatschappij-kritiek blijven hier verre. Ingeleid door een kleine Dagkrans, die de
zangen der uren, en besloten door een kleine Eeuwkrans, die de zangen van het
ontijdelijke bevat, bracht de Jaarkrans meer dan tweehonderd gedichten, gegroepeerd
van maand tot maand. De wisselgang der seizoenen over het vlaamse landschap, met
zon, mist of onweer, ligt vereeuwigd in deze lyriek, maar ook de reeks feestgetijden
en rouwdagen van het kerkelijk jaar, voor Gezelle zo belangrijk, met gebed, meditatie
en lied. Zelfs heel wat gelegenheidspoëzie werd opgenomen, die objectief door matige
kwaliteit en beperkte strekking misschien schade doet aan de bouw van het
architectonische geheel, maar subjectief zeker ten goede komt aan het beeld van
Gezelles veelzijdige persoonlijkheid: immers ook dit huiselijke en herderlijke,
nationale en gemoedelijke had de volle liefde van zijn niet allereerst esthetisch gezinde
hart.
Nadat de jury voor de vijfjaarlijkse staatsprijs in 1895 Gezelle nog ten achter had
durven stellen bij de versificateur Van Droogenbroeck, bracht in 1897 het ‘Rijmsnoer
om en om het jaar’ het overtuigende bewijs van Gezelles dichterlijke grootheid en
rijkdom. Ingedeeld, evenals de ‘Tijdkrans’ naar de maanden van het jaar, vormt het
‘Rijmsnoer’ zowel een eindeloos verscheiden lofzang op de karakteristieke pracht
van het vlaamse land onder wisselende seizoenen, als ook een aandoenlijk danklied
tot den Eeuwige, wiens goddelijke goedheid de mens niet enkel omringt met al de
wonderen van bloemen en dieren, sterren en wolken, maar hem in Zijn genade ook
Zijn waarheid heeft geopenbaard. In de schilderachtige woorden van zijn eigenzinnige
West-Vlaams heeft de dichter de schone schijn der zichtbare dingen verenigd met
het schone wezen van zijn eigen mystieke ziel, zó dat beeld en zinnebeeld welhaast
onmerkbaar in elkaar vergaan. Een voortdurende inspiratie, die blijkens de dateringen
in sommige weken een koortsachtig karakter moet hebben gehad, herschiep de
indrukken der kleurige buitenwereld tot van zielsmuziek vervulde poëzie: binnen de
tien jaar na Gorters ‘Mei’ een tweede grote hymne aan de natuur. Dank zij Pol de
Monts instructieve Gids-artikel (augustus 1897), aanvan-
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kelijk door Verwey voor het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’, door Van Loghem
voor ‘Nederland’ geweigerd, ontstond ook in het Noorden enige aandacht voor de
zuivere en innige lyriek van deze vlaamse priester-zanger. Maar pas in januari 1899
maakte een studie van Verwey met uitvoerige ontleningen uit ‘Rijmsnoer’ de
bewondering algemeen.
De liefde van al de jonge kunstenaars in Vlaanderen omgaf Gezelles laatste jaren
als een erewacht. Zelfs in officiële en kerkelijke kringen wijzigde de waardering:
Gezelle kreeg eindelijk een functie in zijn geliefde geboorteplaats Brugge; maar hij
kwam om er te sterven. Op 27 november 1899 overleed hij, na geleefd te hebben ‘in
simplicitate cordis et veritate’. Zijn vorstelijke uitvaart bewees, dat Vlaanderen
eindelijk de geestelijke grootheid van zijn nederigste kind had erkend. Onder zijn
nagelaten verzen vond men het onzaglijkste zonnelied, ooit in onze taal geschreven:
‘Ego flos’, vol van levensverrukking, voller nog van hemelverlangen:
Ik ben een blomme
En bloeie vóór Uwe oogen
Geweldig zonnelicht...

VIII [Van Nu en Straks. De ‘Negentigers’]
De levendwekkende grootheid van Gezelles volgroeide dichterschap, het lokkende
voorbeeld van het frans-talige tijdschrift ‘La jeune Belgique’, en vooral de stijgende
invloed van de strijdvaardige Nieuwe Gids hebben de Vlamingen tenslotte gebracht
tot het oprichten van een eigen orgaan: in 1893 stichtten Cyriel Buysse, Prosper van
Langendonck, Emmanuel de Bom en August Vermeylen het tijdschrift ‘Van Nu en
Straks’. Met demonstratief voorbijgaan van Pol de Mont verenigde het zowel
kunstenaars van ruim dertig als van nauwelijks twintig jaar en juist bij de jongste,
bij Vermeylen, berustte het initiatief en de geestelijke leiding. Ofschoon volgens de
beginselverklaring ‘slechts eene uiting van het willen & denken der laatstgekomenen
- zonder aesthetische dogmata, zonder schoolstrekking - een vrij voorhoede-orgaan
gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van
Straks - hier en in 't buitenland’, was het blad in wezen de drager van een
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aristocratisch cultuurideaal, dat uit liefde voor de gemeenschap slechts het allerbeste
goed genoeg kon vinden.
Op voorbeeld van engelse sierkunstenaars als Morris en Crane, die in woord en
daad streefden naar een stijlvolle typografie, verleenden tekenaars uit Zuid en Noord
medewerking door het ontwerpen van initialen en vignetten: Van de Velde, Van
Rysselberghe, Toorop, Thorn Prikker, Roland Holst, Dijsselhof en anderen, allen
verlangend om na de Haagse school der Marissen en het amsterdamse impressionisme
van Breitner, hoe zeer door hen geëerd, nu bezieling met bezinning te verbinden in
een monumentale schilderkunst. Aldus ontstond een tijdschrift zoals noch Vlaanderen
noch Holland ooit had gezien: indrukwekkend van uiterlijk door het royale formaat,
het kostbare papier, de fraaie letter en de artistieke versieringen; indrukwekkend van
inhoud door de vaste wil om de vlaamse letteren organisch op te nemen in de vlaamse
beweging, en de vlaamse kunstenaars bewust te maken van hun dienende roeping.
Wel was er aanmerkelijk verschil tussen Van Langendoncks katholieke
toekomstdroom, Buysses anti-clericale democratie en Vermeylens humanitair
anarchisme; verschil ook tussen de zwaarmoedige lyriek van de een, het objectieve
realisme van de ander en de ideeënrijke essays van de laatste: doch het verlangen
naar de levende schoonheid van een schoner leven en de afkeer van de
individualistische hoogmoed hadden zij gemeen. Het is karakteristiek voor hen als
‘Negentigers’, dat zij in samenwerking geen gevaar, maar een voorwaarde zagen
voor de harmonische groei der persoonlijkheid; karakteristiek ook, dat zij een geheel
nummer wijdden aan brieven van Vincent van Gogh, wiens geniale menselijkheid
in de Nieuwe Gids slechts was geeerd door de ethische Van Eeden (december '90).
Ongetwijfeld werd het gezag van het jonge tijdschrift zeer versterkt door de
medewerking van gevestigde en beginnende noordelijke schrijvers met hun modern
en onretorisch taalgebruik: Verwey publiceerde o.a. de sonnettengroep ‘Kosmos’ en
de impressionistische ‘Spaanse reis’, André Jolles een paar mysteriespel-achtige
proeven van symbolische poëzie, Henri Borel twee sonnetten, Bierens de Haan een
wijsgerig gedicht. Toch lag het essentiële belang in de publikaties der Vlamingen-zelf,
waartoe behalve de redacteuren ook Victor de Meyere, Edmond van Offel en Alfred
Hegenscheidt behoorden, terwijl men Hugo Verriest eerde
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door het herdrukken van zijn vergeten gedicht ‘Avondstilte’. Ondanks het kleine
aantal van maar tien afleveringen, waarvan de helft nog tot een dubbel en een
drievoudig nummer werd samengeperst, en ondanks de geringe oplaag, die wel
Nederland, Frankrijk, ja zelfs Perzië bereikte, doch in Vlaanderen zelf al te weinig
verspreiding vond, heeft ‘Van Nu en Straks’ in éen jaar tijd een principiële wending
aan de vlaamse letteren weten te geven: de wending van provinciaal dilettantisme
naar kosmopolitische cultuur.
Déze gezindheid bleef het getrouw, toen het na een jaar onderbreking, in 1896
herrees in de niet zo vorstelijke vorm van een gewoon maandblad. Het feit dat Buysse
geen deel meer uitmaakte van de redactie, terwijl de jonge brood- en pasteibakker
Frank Lateur, een neef van Gezelle, onder de schuilnaam Stijn Streuvels mee ging
werken als novellist, betekent een verschuiving van naturalistisch naar meer
synthetisch verbeeld realisme. Tegelijk bracht het optreden van de rijk-begaafde
Gentenaar Karel van de Woestijne naast de bescheiden Van Langendonck in de
poëzie een verschuiving van tragische stemming naar tragische zielsgesteldheid, een
wending van sombere schoonheid naar aangrijpende zelfopenbaring. Maar ook nu
bleef het leiderschap berusten bij August Vermeylen, die kritisch en welbewust aan
de vlaamse beweging het doel vóorhield, zich te verheffen tot europese
bewustwording.
Wanneer men rekening houdt met de bijzondere positie der Vlamingen als strijders
voor een onderdrukte taal, blijkt duidelijk dat de geest die ‘Van Nu en Straks’ al van
den aanvang beheerste en die eerst recht in de tweede reeks tot ontplooiing kwam,
veel meer verwant is met die der ‘Negentigers’ dan met die der Tachtigers. Wat de
Nieuwe Gids onvervangbaar maakt is het revolutionaire elan, waarmee men de aanval
waagde en de overwinning bevocht: maar toen het rijk der nieuwe kunst veroverd
lag, bleek al gauw dat er andere dan strijders-eigenschappen nodig waren om het tot
bloei te brengen. De crisis, die in 1893-'94 een einde maakte aan de glorieuze jaren,
was onvermijdelijk omdat de oorspronkelijke eenheid slechts ontstaan was uit een
gemeenschappelijk verzet.
Reeds in 1894 lieten Verwey en Van Deyssel het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’
verschijnen, waaraan behalve Van Looy, Aletrino en Van Deventer ook een oudere
als W.L. Penning en
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jongeren als Henriëtte van der Schalk, Henri Borel en P.C. Boutens medewerkten.
Van de beide redacteuren was Verwey duidelijk gericht op wijsgerige bezinning,
terwijl Van Deyssel, hoewel niet meer naturalist, toch typisch een artiest van '80
bleef. De Nieuwe Gids zelf herleefde in 1895 uit de catastrofe als een maandblad,
aanvankelijk onder leiding van Kloos en Boeken. Tot de medewerkers behoorden
niet enkel Erens en Tak, maar ook de fijnzinnige dichter Leopold, de classicus en
componist Diepenbrock en de symbolist André Jolles, welk drietal overigens wel
allerminst paste in de traditie van '80 met haar alleenheerschappij van het esthetische.
Een zenuwinzinking bracht Kloos in de winter van 1895 in een sanatorium; in het
voorjaar van '96 vond hij bij de psychiater Van Eeden genezing. Terwijl deze ziekte
de letteren verrijkt heeft met de aangrijpende ‘Infernale impressies’, gepubliceerd
in maart 1896, was ze uiteraard weinig geschikt om een behoorlijke verzorging der
redactionele taak te bevorderen.
In 1895 ook deed Tak een succesrijke poging om Tachtigers en Negentigers, en
dan zowel kunstenaars als politici: Veth, Verwey, Van Deventer, Diepenbrock,
Berlage, Roland Holst, Coenen, De Meester, Wibaut, Kalff en Bierens de Haan, te
verenigen in ‘De Kroniek’: een weekblad dat zowel door zijn rijke en gevarieerde
inhoud als door zijn uitmuntende typografische verzorging een buitengewone
betekenis verkreeg. Nog een jaar later richtte Van der Goes, hoewel hij én in de
Nieuwe Gids én in het Tweemaandelijksch Tijdschrift zijn politieke bijdragen
geplaatst zag, naar duits voorbeeld zijn sociaal-democratisch maandblad ‘De Nieuwe
Tijd’ op, dat reeds het volgende jaar groot literair belang verwierf, doordat Gorter
en Mevrouw Roland Holst-van der Schalk toetraden tot de redactie - zeer tegen de
wens van Verwey die juist géen partijblad begeerde maar een vrij literair tijdschrift,
dat zich ten aanzien van het opkomende socialisme even goedgezind zou gedragen
als Potgieters ‘Gids’ het eertijds jegens het liberalisme had gedaan.
Met uitzondering van Frederik van Eeden bezaten tegen het einde der negentiende
eeuw dus alle leden der vroegere Nieuwe-Gidsredactie een eigen orgaan, en ondanks
veel medewerking over-en-weer vertegenwoordigde elk blad toch een ánder gedeelte
van wat eertijds als eenheid onverwinlijk was geweest: de Nieuwe Gids het
individualistisch-esthetische, het Twee-
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maandelijksch Tijdschrift het algemeen-culturele, de Nieuwe Tijd het
kritisch-maatschappelijke, terwijl De Kroniek de beste tradities van Spectator,
Amsterdammer en Nieuwe Gids met de typische neigingen van '90 wist te combineren
in zijn artistieke én sociale werkzaamheid. Intussen had ook de oude Gids zich
verjongd: Boissevain was in 1888, Honigh in 1892 uit de redactie getreden; Van
Hall, die aanvankelijk parodieën had geschreven op de Tachtigers, was bekeerd tot
bewondering; in 1894 werd Louis Couperus redacteur. Al duurde zijn lidmaatschap
maar een paar jaar, het was van principieel belang.
Even duidelijk als uit de tijdschriften ziet men het ontstaan van deze nieuwe
tendenties uit de belangrijkste boekwerken van die periode. In 1892 is Van Eedens
‘Johannes Viator’ nog een volstrekte uitzondering, in z'n pijnigend zelfonderzoek
naar goed en kwaad. De liefde in haar tegenstrijdige uitingen, van sexuele drift tot
pure adoratie, beheerst dit werk, zoals zij het gespleten karakter van de schrijver zelf
kwellend beheerste. In overeenstemming echter met de leed-verheerlijking in ‘Ellen’,
heeft Van Eeden deze smartelijke, abnormale liefdesdualiteit uitgebeeld als goddelijke
genade: wijding tot mensheidverlossende werkzaamheid. In aanleg een diep-eerlijk
dagboek, maar uitgebreid met moraliserende bespiegelingen en met de wijsheid ener
mystieke stem, werd het zó doordrenkt van zelfbehagen en stichtelijkheid, dat Verwey
het harde woord sprak: ‘Wie retorica schrijft, liegt’. En toch is deze pathetische
roman niet slechts om de voortreffelijke fragmenten maar als geheel, in zijn tijd het
enige prozawerk, dat de zekerheid kent van het zinrijk bestaan der ethische realiteit.
Die zekerheid vindt men noch bij de plotseling weer romantische Couperus in de
oppervlakkige mooischrijverij van ‘Majesteit’, noch bij François Erens, de fijnzinnige
stilist van ‘Dansen en rythmen’, overtuigd katholiek en bewonderaar van de
na-naturalistische Fransen. Alleen onbewust en argeloos heeft ook de ongekunstelde,
oer-hollandse Van Looy ervan getuigd, toen hij zijn marokkaanse reisindrukken
herschiep tot het verhaal vol kleurige pracht, godsdienstig fanatisme en tragische
menselijkheid, dat ‘Gekken’ heet (1894).
Maar als Van Eeden in 1895 het eerste deel van zijn wijsgerige ‘Lied van schijn
en wezen’ uitgeeft, is de kentering reeds zichtbaar; een half jaar later publiceert de
vijfentwintigjarige Henriëtte van der Schalk haar ethisch-mystieke bundel ‘Sonnetten
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en verzen in terzinen geschreven’. De soms wat plechtig-ouderwetse taal van de een,
de soms wat geforceerd-moderne van de ander kunnen de wezenlijke overeenkomst
niet verhullen: vrijwel onafhankelijk van elkaar stellen de leden van twee generaties
hier de zintuiglijke schoonheid achter bij de geestelijke, de kunst van individuele
stemming en hartstocht achter bij die van algemeen begrip en zedelijk idealisme. De
religieuze levensleer der voor-indische denkers, de verheven poëtische theologie van
Dante, de van kosmisch gevoel doordrenkte wereldbeschouwing van Spinoza deden
hun invloed gelden gelijk een kwarteeuw tevoren. Sterke gedachtenstromen, tijdelijk
door de waterval van '80 overbruist, zetten nu, daarmee vermeerderd, hun weg voort.
Potgieter, Van Vloten en Van Limburg Brouwer hadden de oude en oosterse wijsheid
rationalistisch benaderd, zoekend naar kennis en inzicht. Van Eeden en Henriëtte
van der Schalk, zich de grenzen van het menselijk denken pijnlijk bewust, hebben
intuïtief gegrepen naar wat hun verwant was, aldus vreemd en eigen verbindend tot
een zielsdiepe zekerheid, onbereikbaar voor het kritische verstand. Ongetwijfeld
staat de scherp-intellectuele Gorter, door wie mejuffrouw Van der Schalk tot Dante
en Spinoza gekomen was en die zelf in deze tijd zijn spinozistische verzen schreef,
iets dichter bij Van Vlotens opvatting, evenals trouwens Albert Verwey, die na eerst
zeven jaar te hebben geleefd van ‘dromen’, in 1896 de zeven jaren der ‘dingen’
samenvatte in zijn bundel ‘Aarde’, doch in de slotgedichten de wending naar een
periode van vreugde-belijdend levensbegrip openlijk uitsprak.
Maar ook een andere traditie van vóor '80, tien jaar lang door het naturalisme
verdrongen, hernam zijn rechten. Nog was de laatste vertegenwoordiger van de
historische roman, Schimmel, in leven, en reeds kwam dit ‘verouderde genre’ tot
nieuwe bloei bij kunstenaars die veertig en vijftig jaar met hem verschilden: in 1896
verscheen zowel ‘Irmenlo’ door Adriaan van Oordt, als ‘Drogon’ door Arthur van
Schendel. Had Arij Prins voor de middeleeuwse novellen, waarin zich zíjn overgang
van realisme naar visionaire romantiek voltrok en die hij in 1897 bundelde tot ‘Een
koning’, gebruik gemaakt van de impressionistische stijl, hoe wonderlijk-plastisch
dan ook beperkt wat het werkwoord, en uitgebreid wat het naamwoord betreft, door
Van Oordt werd de geloofsstrijd tussen christenen en heidense ger-
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manen ten tijde van Karel de Grote, door Van Schendel de zondige liefde van een
zielsziek edelman uit de eeuw der kruistochten beschreven in klankrijke,
bijna-klassieke zinnen, zangerig van ritme en soms zelfs met een enkel rijm. Doch
behalve de historische verbeelding keerde ook het sociale idealisme zich tegen der
kunst der objectieve weergave, zoals die beoefend bleef door Emants, Buysse,
Aletrino, Coenen, De Meester en nu ook Heijermans, Robbers en Emmanuel de Bom.
Al zijn de propagandistische werken ‘Barthold Meryan’ door Cornélie Huygens, en
‘Hilda van Suylenburg’ door Cecile Goekoop-de Jong van Beek en Donk meer
merkwaardig om hun enorme succes dan belangrijk door hun artistieke waarde, hun
verschijning is in cultureel opzicht een even duidelijk symptoom als Van Eedens
geruchtmakende lezingen ‘Waarvan leven wij?’ en ‘Waarvoor werkt gij?’De voorkeur voor het verleden, deels als wensdroom naar een gelukkiger
gemeenschap, deels als geloof in het eeuwig-menselijke, leeft ook in de dichterlijke
drama's ‘Lioba’ door Van Eeden en ‘Starkadd’ door Hegenscheidt. Bijna twintig jaar
na Rodenbachs ‘Gudrun’ ontstonden gelijktijdig, onafhankelijk van elkander, deze
zinrijke germaanse spelen, beide naar de vorm gekenmerkt door het bevrijde jambische
vers der Tachtigers, naar de inhoud door de navolging van Shakespeare en Wagner.
Maar ondanks hun onderlinge verwantschap is ‘Lioba’ met de problematiek van
liefdeloze trouw en vrijwillige boete veel méer een verbeelding van eigen innerlijke
moeilijkheden, veel minder een haast symbolische uiting van geheel een
kunstenaarsgeneratie, dan het strijdvaardige, in grote passies van zeegeweld,
bardenzang en koningsmacht botsende ‘Starkadd’, dat door Vermeylen zelfs
beschouwd werd als ‘een zeer heuglijk verschijnsel in de litteratuur der Europeesche
jongere richting’. Deze ‘jongere richting’ was overigens waarlijk niet de richting der
jongeren alleen. In de belangrijke lyriek der jaren 1897-'98 vindt men alle
leeftijdsgroepen vertegenwoordigd: de middenzestiger Gezelle met zijn ‘Rijmsnoer
om en om het jaar’, de midden-vijftiger Penning met ‘Benjamins vertellingen’, de
middendertigers Gorter met ‘De school der poëzie’ en Verwey met ‘De nieuwe tuin’,
en tenslotte de achtentwintigjarige Boutens met zijn ‘Verzen’. En deze poëzie blijkt,
ondanks de vele verschillen, in zoverre éen, dat de sfeer van '80 er bijna geheel ont-
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breekt. De schoonheid is niet langer de hoogste waarde, al blijft zij voorwaarde; de
kunstenaar niet langer de uitverkoren eenzame. Het esthetisch individualisme raakt
uit de tijd. In zijn knapdoordachte, geestig-overdreven boek ‘Vincent Haman’ kon
Paap het zelfs uitbeelden als reeds geheel behorende tot het verleden. Heeft de buitenwereld met haar oneindig wisselende verschijningsvormen Gezelle
geïnspireerd, de binnenwereld der herinneringen moest het de blindgeworden Penning
doen. Zijn rustig vertellende vers in de trant van Staring en Potgieter, maar verfrist
door invloed van '80, ontleent haar bekoring aan de vele, in liefde herdachte détails
van het jeugdleven in het ouderlijk huis. De gemeenschap waarvan hij zich deel wist,
was voor Penning het gezin; maar voor de jongeren, zoekende naar een gemeenschap
waar het individu in schoonheid zou leven, kon gezin zo min als kerk, kon enkel nog
mensheid of kosmos de vervulling zijn.
Gorter heeft de eenheid met al het levende, die hem de nieuwe bezieling zou
moeten schenken, eerst gezocht in een haast heidense vereenzelviging met de natuur,
gelijk uit enkele ‘Kenteringssonnetten’ blijkt; daarna in de onvoorwaardelijke
overgave aan het Spinozisme, dat hij uit dankbare vreugde reeds in dichtvorm trachtte
weer te geven, eer het nog zijn diepste wezen had doordrenkt; en na 1897 in de strijd
voor een socialistische samenleving. Bevat ‘De school der poëzie’ van deze laatste
wending slechts in de prachtige slotsonnetten een vage aanduiding, het voorbericht
vormt een openhartige belijdenis. Weldra bracht de Nieuwe Tijd in vijf belangrijke
artikelen zijn opmerkelijke ‘Kritiek op de litteraire beweging van 1880 in Holland’,
en in enkele lyrische gedichten de eerste proeven van zijn nieuwe socialistische kunst.
Verwey, hoezeer sociaal geïnteresseerd, heeft als dichter zulk een stap nimmer
gedaan. Hij bleef wijsgerig beschouwer, kalm genieter van de aardse vreugden, vast
gelovend in de geestelijke eenheid van het Zijnde, waarvan hij de directe openbaring
meende te mogen zien in zijn eigen poëzie.
Strijder noch wijsgeer maar ondogmatisch mysticus, neemt Boutens naast Gorter
en Verwey van den beginne een eigen plaats in. Niet de natuur afbeeldend met gevoel,
maar zijn gevoel afbeeldend met de natuur, gelijk Van Deyssel in de voor-
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rede tot de ‘Verzen’ (1898) opmerkt, heeft Boutens in zijn weemoedige taalmuziek
uitdrukking gegeven aan het heimwee der ziel naar een bovenaardse zaligheid: een
heimwee, dat slechts in de aller-persoonlijkste ervaring in staat is te stijgen tot zijn
alleralgemeenste zin.
Zo tekenden tegen het eeuwfeest zich naast de Nieuwe-Gidstraditie een drietal
stromingen reeds duidelijk af. Maar noch van Gorter en Mevrouw Roland Holst, in
beslag genomen door de politieke actie, noch van Boutens en Van de Woestijne,
eenzelvig luisterend naar de stem van hun ziel, alleen van Verwey en Vermeylen
kon men kritische leiding verwachten in de verdere ontwikkeling der literatuur.
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Van impressie naar idee
1900-1920
I [Het impressionisme in de poëzie]
Zoals iedere kunstrichting was ook de Nieuwe-Gids-beweging verloren zodra ze
overwon. Immers overwinnen betekent erkenning vinden in brede kring, en erkenning
in brede kring betekent navolging door de middelmatigen. Maakt men omstreeks het
eeuwjaar de balans op, dan kan men het verhoogde natuurgevoel, de openhartige
uiting van gemoedsaandoeningen, de ondogmatische aandacht voor de werkelijke
mens, het verfijnde begrip voor beeldspraak, de grotere beweeglijkheid van het ritme,
en de levende lenigheid van een verjongde stijl altezamen wel waarderen als winst:
daar staat echter tegenover dat met dit nieuwe bezit ook velen zich als rijk hebben
voorgedaan, wier innerlijke armoede tenslotte voor niemand meer een geheim kon
zijn. Terwijl de Nieuwe-Gids-groep tot weinigen beperkt was gebleven, ging het
aantal niet-geheel-onbelangrijke auteurs nu stijgen tot in het ontelbare. Door de
kritische bewustmaking der Tachtigers in staat om de grofste fouten te vermijden,
schiepen zij dozijnen bundels natuur-lyriek waarin men wel aardige impressies op
een wel aardige wijze vindt weergegeven, en dozijnen realistische romans waarin
een wel goed gezien stuk menselijk lotgeval op een wel goed gestelde manier werd
uitgebeeld. Door de gestegen volksontwikkeling en de toenemende behoefte aan
lectuur, aanvankelijk in de kringen der kleine burgerij, later ook bij de beter-betaalde
groepen uit de arbeidersklasse, vond bijna ieder boek z'n lezerskring; maar minder
dan ooit bleek succes identiek met gehalte.
De taak van de dichterlijke almanakken als verzamelplaatsen van genie werd nu
vervuld door een hele reeks tijdschriften, die elke maand royaal de ruimte boden
welke tevoren slechts éens per jaar had bestaan: de verjongde ‘Gids’ en de
oudgeworden ‘Nieuwe Gids’; het conventionele ‘Nederland’ en het onpartijdige
‘Groot Nederland’, in 1903 door Buysse, Couperus en Van Nouhuys opgericht; ‘De
XXste Eeuw’, sinds 1902 de maandelijkse opvolger van het ‘Tweemaandelijksch
Tijdschrift’, en ‘Onze Eeuw’, tezelfdertijd door ontevreden conservatieve Gidsers
ge-
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sticht; voorts het socialistische orgaan ‘De Nieuwe Tijd’, het calvinistische ‘Ons
Tijdschrift’, het katholieke ‘Van Onzen Tijd’; dan in het Zuiden, nadat ‘Van Nu en
Straks’ was opgeheven: het maandblad ‘Vlaanderen’, overigens te Bussum gedrukt;
daarnaast sedert 1905 het nieuwe maar ouderwetse liberale tijdschrift ‘De Vlaamsche
Gids’, en het aanvankelijk zeer ongelijkmatige ‘Vlaamsche Arbeid’; en tenslotte de
roomse twee-eenheid ‘Dietsche Warande en Belfort’.
Afgezien van de godsdienstige en politieke bladen, die bepaald werden door een
buiten-literair principe, onderscheidde het ene periodiek zich niet wezenlijk van het
andere; sommige schrijvers, en waarlijk niet de slechtste, publiceerden in drie of
meer tijdschriften tegelijk. Temidden van een zo roerende eenstemmigheid verloor
de kritiek haar strijdbaar karakter, behalve bij Verwey, die met zijn pleidooien voor
stijl, verbeelding en bezinning een stijgende invloed uitoefende, vooral sedert hij in
1905, na een conflict met Van Deyssel, zijn eigen maandblad ‘De Beweging’ had
gesticht. Het heersende realisme echter heeft hij minder bestreden dan wel genegeerd.
Kloos en Van Deyssel, slachtoffers van hun groots verleden, nu hun profetentaal bij
vele kleine-Kloosjes en namaak-Van Deysseltjes ontaard was in journalisten-jargon,
misten thans de vastheid van hand, die hen gekenmerkt had in de opstand tegen de
vrome retoriek en het huisbakken romantisme. Hun oordeel, niet langer vonnis en
krijgskreet tegelijk, neigde naar overschatting, toen de nieuwerwetse schoonheid
steeds veelvuldiger werd voortgebracht, en de karakteristieke kunst der Tachtigers
bedrieglijk werd nagebootst in de karakter-loze kunstjes van de epigonen - of van
henzelf. Reeds in 1902 heeft Van Eeden het ontstaan van deze moderne dichterlijke
taal scherp gezien en scherpzinnig bestreden in een paar artikelen ‘Over Woordkunst’,
waarvan de felle juistheid niet vermindert door het feit dat Van Eeden zelf zich maar
zelden vrij hield van retoriek, noch weerlegd wordt door het luide koor van insinuatie
en spot dat onmiddellijk inzette met Van Deyssel als virtuoos solist.
De eigenlijke sfeer van '80 bleef slechts bij enkele ouderen ongewijzigd bewaard.
Alleen Kloos, Boeken en Hélène Swarth, wier sonnetten maand na maand in de
herstelde Nieuwe Gids verschenen, en een half-romantisch, half-classicistisch talent
als Edward B. Koster, toonden een gelijkmatige schoonheids-
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verering, zodat hun latere werk aan het beeld hunner persoonlijkheid ook geen
onbekende elementen meer toevoegt. Integendeel: er komt een zekere verarming en
verstarring, nu de passie in het kalmer levensritme der volwassen jaren verdwijnt.
Ongetwijfeld bevatten de statige delen ‘Verzen II’ en ‘Verzen III’, die Kloos in 1902
en 1913 uitgaf, nog menig treffend sonnet, en ook de vele bundels van Hélène Swarth
blijken soms fraai en ontroerend. Maar een zekere zelfherhaling is onmiskenbaar.
Het lyrische individualisme was tussen 1880 en 1895 onvergetelijk en onvergankelijk
verwezenlijkt. Destijds de directe openbaring van hartstochtelijke liefde en haat, van
diepdoorleefde weemoed en zaligheid, werd deze kunst nu een stijl, bruikbaar ook
voor de mattere gevoelens van bedaarder mensen, maar niet langer onweerstaanbaar
van innerlijke kracht.
De nabeelding van de natuur, het dichterlijk impressionisme, dat vooral bij Perk
en Winkler Prins te vinden was en in de jonge Gorter en de oude Gezelle gelijkelijk
tot verheerlijkende liefde had kunnen stijgen, ging zich bij sommige schrijvers als
de katholieke Eduard Brom, de calvinistische Seerp Anema, de socialistische Adama
van Scheltema, de vlaams-nationale René de Clercq, verbinden met factoren van
godsdienstige of politieke aard. Zuiver als doel op zichzelf bleef het bestaan bij Frans
Bastiaanse in zijn bundel ‘Natuur en leven’ (1900). De belangeloze
schoonheidsbegeerte uit de vroegste Nieuwe-Gids-tijd had hem reeds als knaap
bekoord, maar van de conventionele poëzie daarvóor was hij toch niet geheel
vrijgekomen. Met vermijding van alle artistieke excessen schreef hij een gevoelige
stemmingslyriek, plastisch niet steeds even fraai doch vol intieme zangerigheid. Ook
zijn ‘Gedichten’ (1909), uit liefdesontroeringen ontstaan, blijven bezonnen en
gereserveerd, en tonen in hun toewijding voor het dichterlijke vakmanschap, hoe ver
de tijd van ‘kunst is passie’ al verleden was.
Minder manlijk maar vaak verfijnd-naief is het vroegste werk van Johannes
Reddingius: ‘Johanneskind’ (1907) en ‘Regenboog’ (1913). Meer dan het sonnet,
ofschoon door deze Nieuwe-Gids-volgeling graag verkoren, kenmerkte het kleine
strofische gedicht, eenvoudig van rijm en ritme, soms beïnvloed door Gorter of Van
Eeden, soms in retorische woordkeus aansluitend bij een oudere traditie, Reddingius
als een bescheiden talent. Verwant hiermee is de zangerige, zachtgestemde poëzie
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van de blijmoedig-vrome Jacqueline van der Waals, die in haar argeloze levens- en
doodsaanvaarding een noordelijke, vrouwelijke, protestantse en... minder-begaafde
Gezelle gelijkt: ‘Verzen’ (1900), ‘Nieuwe Verzen’ (1909).
Maar het sterkst van karakter, het minst afhankelijk van grote voorgangers, het
kloekst van plastiek toonde zich de zee-officier C.L. Schepp, die onder de schuilnaam
Jan Prins, na een tienjarige medewerking aan de XXste Eeuw, de Beweging en andere
tijdschriften, in 1911 zijn bundel ‘Tochten’, in 1917 zijn bundel ‘Getijden’ uitgaf.
Typisch hollands is dit werk, opnieuw herinnerend aan de schilderijen van Jacob
Maris: ontstaan uit een diepe liefde voor land en lucht, voor molens en dijken, kanalen
en sluizen, een aardse liefde, minder op de mens gericht dan bij Potgieter, minder
kosmisch en vervoerend dan bij Gorter, maar binnen haar beperking trouwhartig en
onwankelbaar. Ofschoon Verwey deze gedichten terecht gaarne plaatste en zijn
schildknaap Gutteling ze nadrukkelijk prees als superieur aan Bastiaanses natuurlyriek,
kan men zulk een dichterlijke weergave van zintuiglijke indrukken toch moeilijk
houden voor ideeënkunst.
Ook Vlaanderen had z'n impressionisten: een hele stoet van priester-dichters als
Cuppens, Winters en Walgrave, die volkomen in de ban bleven van Gezelles poëzie,
ofschoon ze mét zijn oertalent ook zijn veelzijdige taalkennis misten, en bovenal zijn
mystiek-verwonderd kinderhart. Belangrijker was Arnold Sauwen, leeftijdgenoot
van Pol de Mont, een eenvoudige en gemoedelijke limburgse onderwijzer, die zich
moeizaam bevrijdde van zijn romantische afkomst maar op rijpere leeftijd tot enkele
zuivere en indrukwekkende gedichten in staat bleek. Ook de vroeg-gestorven jurist
Omer K. de Laey verwierf zich door z'n scherpe opmerkingsgave, z'n intelligente
ironie en een niet groot maar wel persoonlijk beeldend vermogen een bescheiden
eigen plaats: ‘Van te lande’ (1904). In dit verband verdient nog Victor de Meyere
afzonderlijke vermelding.
Het feit dat het impressionisme op zichzelf betrekkelijk weinig zuivere
vertegenwoordigers vond, betekent nog niet dat z'n invloed gering was. Inderdaad
is het tegendeel het geval: zowel de ideeënkunst, door Verwey en zijn jongere vrienden
voorgestaan, als ook de deels klassieke, deels mystieke poëzie der directe
zielsopenbaring bij Leopold, Boutens en Van de Woestijne, als
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tenslotte de socialistische lyriek en epiek van Gorter en Henriëtte Roland Holst, zijn
alleen door de impressionistische zintuiglijkheid van hun beeldspraak behoed voor
de hachelijke gevaren van de retoriek. Wat als doel op zichzelf te gering was, bleek
in dienende functie onmisbaar: persoonlijk van ritme en natuurlijk van plastiek te
zijn, vormen voorgoed de twee minimumvoorwaarden van iedere poëzie. In dit
opzicht heeft de revolutie van '80, kritisch en scheppend, ons een bevrijding gebracht,
die men onvervreemdbaar mag noemen. -

II [Het realisme in het proza]
Veel meer dan in de poëzie heeft de waarnemingskunst in het proza beoefenaars
gevonden aan weerszijden van de grens. Maar de karakteristieke eenzijdigheid der
vroegste naturalistische jaren, toen men zelfverzekerd de mens als een door
erfelijkheid en omstandigheden kenbare grootheid beschouwde, ging ook hier teloor.
Wel bleef aanvankelijk het pessimistische levensgevoel nog voortbestaan: bij Emants
in zijn cynische verhaal van al te laat liefdesbegeren ‘Vijftig’ (1899), of het
schrijnend-ontroerende ‘Inwijding’ (1901); bij Buysse, bij Aletrino, bij Couperus;
bij Coenen ook in zijn monotone beschrijvingen van bloedeloze levens: ‘Zondagsrust’
(1902) en ‘Burgermenschen’ (1905). Zelfs kreeg dit fatalisme nog een late sterke
vertolking in de onverbiddelijke ondergangsromans ‘Tille’ (1912) door de
Antwerpenaar Lode Baekelmans, en ‘Willem Mertens Levensspiegel’ (1914) door
de haagse ambtenaar J.K. Feylbrief, alias J. van Oudshoorn. Maar het overheerste
niet meer.
Gehandhaafd bleef aanvankelijk eveneens de neiging naar het erotische en
pathologische, getuige Van Eedens meesterlijke boek ‘Van de koele meren des doods’
(1900): de liefdes- en lijdensgeschiedenis van een zwaar neurotische vrouw, een
werk vol sexuele problematiek, nu echter in zakelijke beheersing geschreven door
de psychiater en de prozaïst, niet als eertijds ‘Johannes Viator’ in preektoon door de
moralist en de retoricus. Tot zulk een kundige observatie en zulk een overtuigende
weergave bleek geen der andere, veel-gelezen en veel-geprezen tijdgenoten in staat.
Hoeveel burgerlijke, in haar geluksverlangen geknotte vrouwen er in de
aanvangsjaren der twintigste eeuw beschreven zijn, en
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hoe merkwaardig uit sociologisch oogpunt dit verschijnsel ook wezen mag, naar
artistieke maat gemeten is er onder de talrijke romans van Anna van Gogh-Kaulbach,
Jeanne Reyneke van Stuwe, Marie Metz-Koning, en verdere vrouwelijke en
mannelijke collega's maar weinig van duurzaam belang. Een geheel aparte plaats
verwierf Johan de Meester door z'n ontroerende boek van zelfopofferende
vrouwenliefde ‘Geertje’ (1905): het verhaal van een gelders dorpsmeisje, in Rotterdam
verleid en daarna door haar familie verstoten, maar niettemin trouw blijvende aan
de enige die zij heeft liefgehad. Bijzondere kwaliteiten van stijlverfijning en van
diepdringend begrip voor de fraaie maar bloedarme levensbeperking in
aristocratisch-burgerlijke kring, vindt men bij Top Naeff, en wel vooral in haar
uitvoerige roman: ‘Voor de poort’ (1912).
Tezelfdertijd greep het realisme naar nieuwe motieven: wat het aan diepte verloor,
herwon het in de breedte. Het kind, eeuwenlang ongekend, werd nu door invloed
van de moderne psychologie tot object van artistieke waarneming en weergave. Maar
het was niet alléen observatie: immers wat reeds Multatuli gedreven had tot het
scheppen van zijn onovertroffen Woutertje Pieterse, en Van Eeden tot de Kleine
Johannes, werkte ook nu: de behoefte aan romantische verbeelding van de verloren
jeugd, uit afkeer van de trieste werkelijkheid der volwassen jaren. Een term als ‘de
eeuw van het kind’ steekt vol sentiment. In 1898 publiceerde Frits Roosdorp zijn
fijne ritmisch-gestileerde schetsjes ‘Kinderen’, maar een vroege dood verhinderde
de ontplooiing van zijn merkwaardig talent; in 1904 schreef Van Deyssel het
vermoeiend-nauwkeurige, als door een vergrootglas bekeken ‘Kindleven’; in 1905
Ina Boudier-Bakker haar gevarieerde korte verhalen ‘Kinderen’; in 1910 Frans
Verschoren zijn bundel ‘Jeugd’; in 1913 Franz de Backer zijn ‘Bloeikens’; in 1914
Aart van der Leeuw zijn mijmerende jeugdherinneringen ‘Kinderland’. Maar eerst
in 1917 schiep Jac. van Looy met ‘Jaapje’ een erkend meesterwerk, door de zeldzame
innigheid van herdenking, het milde begrip en de prachtige als tastbare plastiek,
waarmee deze schilder-schrijver zijn eigen jeugd in het haarlemse weeshuis wist te
verbeelden.
Van de vrouw via het kind verbreedde de aandacht zich tot het gezin, en soms
zelfs tot geheel een familie: in 1901-1903 publiceerde Couperus als afscheid van het
realisme, eer hij zich wijd-
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de aan zijn oosterse romans, zijn magistrale reeks ‘De boeken der kleine zielen’: een
onvergetelijk beeld van een ten ondergang neigend, in wanhopige standswaan en
jaloerse ruzies bevangen haags aristocratengeslacht. In 1906 volgde ‘Van oude
menschen, de dingen die voorbijgaan’, dat wegens zijn doordringende psychologie,
zijn originele bouw en zijn fascinerende verhaaltrant wel even meesterlijk moet heten.
Vergeleken bij Couperus, die in staat was, ook aan de onbelangrijkste innerlijke en
uiterlijke belevingen van de onbelangrijkste personen de tragische schoonheid te
geven van een menselijk noodlot, verbleekt geheel de rest: in 1909 schreef Ina
Boudier-Bakker haar bekendste werk ‘Armoede’, Willem Schürmann het rotterdamse
boek ‘De Berkelmans’, en Herman Robbers ‘De gelukkige familie’: een rustigironisch
verhaal over het schijngeluk van een innerlijk verdeeld uitgeversgezin, dat in het
sombere vervolg ‘Eén voor één’ dan ook te gronde gaat. Het grote-stadsbestaan, door
het echtpaar Scharten-Antink vlot beschreven in ‘Een huis vol menschen’ (1908),
en door Herman Teirlinck met veel raffinement uitgebeeld in ‘Het ivoren aapje’
(1909), vond z'n voortreffelijkste weergave in de parijse roman van wonderlijk
pensionleven ‘Villa des Roses’ (1913), het eerste, en lang enige werk van de antwerpse
prozaïst Willem Elsschot. Ook het dienstmeisje kwam tot haar recht, vooral in de
sympathieke verhalen over ‘Sprotje’, door Margo Antink. Het maatschappelijk
mededogen dat hieruit blijkt, hangt nauw samen met de stijgende betekenis van het
proletariaat als politiek-economische factor. Vele auteurs echter, burgerlijk van
geboorte en burgerlijk van geest, brachten het niet verder dan wat goedbedoelde
liefdadigheid. Innig van observatie is de schetsenbundel ‘Sjofelen’ (1904) van de
jonggestorven Henri Hartog; betekenis heeft ook het omvangrijke, ongelijkwaardige
werk van Gerard van Hulzen, het grauwe sombere naturalisme van de vlaamse
treinconducteur Gustaaf Vermeersch, en het journalistieke proza van M.J. Brusse,
wiens ‘Boefje’ (1913) een brede bekendheid verwierf. De javaanse inlander werd
met liefdevolle aandacht waargenomen en weergegeven in ‘Orpheus in de dessa’
(1903), een fraai gecomponeerd verhaal van botsing tussen oosterse en westerse
mentaliteit, door de nobele stiliste Augusta de Wit, die tezelfdertijd een uitvoeriger
maar minder ontroerend beeld van de indische samenleving ontwierp in ‘De godin
die wacht’.
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Een sterke en over het algemeen wel gunstige invloed is van het psychologisch
realisme uitgegaan op het toneel. De paar drama's ‘Eerloos’ en ‘Het goudvischje’,
waarmee Van Nouhuys kort vóor het eeuwjaar een voorbijgaand succes had geoogst,
waren nog vol romantische gevoelens. Uit een geheel ándere mentaliteit ontstonden
de pessimistisch-naturalistische spelen van Marcellus Emants, die vooral met
‘Domheidsmacht’ (1907) zijn eigen beklemmend-skeptische romans evenaarde, en
het verwante werk van de jongere Vlaming E.W. Schmidt: ‘Een paar menschen’
(1910): intelligent van dialoog maar tamelijk cynisch in de karakteristiek. Minder
pessimistisch, uitvoeriger van psychologische ontleding en daardoor wat al te weinig
actief zijn de merkwaardige stukken van Josine Simons-Mees: ‘De veroveraar’ (1906)
en het daarbij aansluitende ‘Atie's huwelijk’ (1907); hetzelfde geldt van de
‘Toneelspelen’ van Frans Mijnssen. Ook Top Naeff en Ina Boudier-Bakker schreven
een enkel leesbaar en speelbaar stuk, uiteraard met een huwelijksconflict als intrige
en de positie van vrouw en kind tot inhoud. Sociaal gevoel draagt Cyriel Buysses
veelgespeelde drama ‘Het gezin van Paemel’ (1904), socialistisch gevoel de lange
reeks knap gecomponeerde spelen van Heijermans, waarvan ondanks het overheersen
van de strekking, toch de stijl geheel realistisch is, zelfs in een ideeënstuk als
‘Allerzielen’ (1905). Tot zijn beste spelen behoort het weinig-bekende ‘Uitkomst’
(1907) met een ziekelijk proletariërsjongetje als hoofdpersoon. Indische verhoudingen
werden op de planken gebracht door Jan Fabricius met ‘Dolle Hans’ (1916), terwijl
het blijspel vertegenwoordigd was met Herman Roelvinks ‘Freuleken’ (1913). Maar
zowel door zijn lichtere toon als door zijn achttiende-eeuwse inhoud, gaat dit vlotte
comediestuk de grenzen van het realisme te buiten.
Wat noch het toneel noch de psychologische roman door hun gerichtheid op de
enkeling zouden kunnen doen: een beeld te geven van geheel een bevolkingsgroep,
zoals Zola dit had tot stand gebracht in ‘Germinal’, is het moeilijke doel geweest dat
Heijermans zich stelde bij het schrijven van zijn amsterdamse roman ‘Diamantstad’
(1904). Tien jaar later werd hij overtroffen door de, als diamantbewerker begonnen,
autodidact Israel Querido, een rijk begaafde, geniaal willende, naar álles trachtende
literator, wiens gehele arbeid geschaad wordt door een overladenheid, welke ook
zijn woordkeus en zinsbouw tot on-
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leesbaarheid toe beïnvloed heeft. Verblijf kiezend tussen de arbeiders, de
achterbuurtbewoners, de straatmeiden en linke jongens, die hij op voet van gelijkheid
wilde leren kennen om ze met exacte nauwkeurigheid te kunnen beschrijven, schiep
hij zijn ontzagwekkende vierdelige ‘epos’ ‘De Jordaan’, dat, evenzeer bewonderd
als verguisd, in elk geval een uitzonderlijke prestatie vormt, en alleen reeds uit
folkloristisch oogpunt een blijvende waarde bezit.
Wanneer men zich aldus beperkt tot de psychologische en naturalistische
waarnemingskunst in haar min of meer zuivere vorm, moet men enerzijds constateren
dat deze de uiting is van een brede, ondogmatische belangstelling in mens en
maatschappij; maar anderzijds valt het niet te ontkennen, dat het realistische proza
wel heel vaak een erg prozaisch realisme is gebleven, een stijl- en zinloze copieerlust,
zo al niet een groot-industrie van licht verteerbare en dus licht verkoopbare leesstof.
Met verwaarlozing van vele dozijnen destijds ‘beroemde’ romans, heeft men aan
vier of vijf genoeg om grondig te weten, wat deze richting in het begin der twintigste
eeuw zelfstandig heeft betekend: Van de koele meren des doods. De boeken der
kleine zielen, Geertje, Voor de poort, Villa des Roses. Het is echter duidelijk, dat
juist in deze béste werken het realisme méer is dan de kunst der zintuiglijke
waarneming alleen. Het scherpzinnige psychologische begrip bij Van Eeden, het
schrijnende mededogen bij Couperus, de innige vrouwenverering bij De Meester,
de fijnheid van sfeer en stijl bij Top Naeff, het ironische intellect van Elsschot: dit
alles, stuk voor stuk, heeft de objectieve stof doordrongen met subjectieve geest,
bezieling en orde scheppend in wat anders onbezield en ongeordend, en dus als
kunstwerk ongeschapen was gebleven.
Maar evenals in de poëzie bij het impressionisme, zijn ook in het proza bij het
realisme de indirecte invloeden veel dieper en duurzamer geweest dan de directe.
Wat als waarde te klein bleek, was voortaan als voorwaarde onmisbaar: psychologisch
en sociologisch en stilistisch begrip. Kennis dus, intuïtief en wetenschappelijk, van
de verborgen begeerten en driften in het menselijk hart, kennis ook van de samenhang
tussen de persoonlijkheid en de maatschappelijke groep waarin hij is opgenomen,
kennis tenslotte van de plastische en suggestieve mogelijkheden, waartoe het proza
als kunstvorm in staat is. Door het feit van
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deze veelzijdige kennis blijkt niet alleen de latere ontwikkeling van de humor en
geheel het succesrijke genre van de streekroman sterk van het realisme afhankelijk,
maar zelfs geldt dit voor de nieuwe historische roman, die niet langer als bij Van
Lennep de karakterontleding, niet langer als bij Mevrouw Bosboom de zuiverheid
van stijl zou kunnen verwaarlozen, zonder voor de moderne kritiek onaanvaardbaar
te zijn. Het heeft een diepe zin, dat de beste werken in het historische genre op naam
staan van dezelfde auteur, die de grootmeester was van het psychologisch realisme:
Louis Couperus. Alleen wie het heden doorgrondt, krijgt toegang tot het verleden.

III [Opnieuw: streekroman, humor, historie]
Zodra het realisme zijn aanvankelijke grenzen overschreed, ontstonden met blijkbaar
onontkoombare noodzaak opnieuw de genres, die vóor 1880 de letteren hadden
beheerst: dorpsnovelle, humor, en historische roman. Zelfs kreeg de sociaal-religieuze
strekkingsnovelle à la Van Koetsveld nog een laat vervolg, doordat verschillende
predikanten, waaronder G.F. Haspels, de moderne waarnemingskunst doordrongen
van hun ethische gezindheid. Van calvinistische zijde waren het Willy Vermaat
(Wilma), Hendrika Kuyper-van Oordt en G.G. van As (G. Schrijver), van katholieke
zijde Marie Gijsen, Ward Vermeulen en Constant Eeckels, die godsdienstig gekleurd
proza gaven, veelal echter beneden de norm der literatuur. Verwant hiermee is het
belangrijke psychologische-ethische proza van Gerard van Eckeren. Schijnt het dus,
alsof oude stromingen, lang ondergronds gebleven, weer aan den dag traden in een
nieuwe bedding, met evenveel recht kan men menen, dat eenvoudig de levenservaring
zelf de schrijvers ertoe gebracht heeft hun motieven te verbreden en hun kijk te
wijzigen. Het naturalisme was een typische stadskunst: behoort dan het platteland
niet tot de werkelijkheid? Het naturalisme was fataal pessimistisch en amoreel: ligt
dan het koddige, het komische, ligt dan het zedelijke soms buiten de menselijke
ervaring? Het naturalisme bleef uiteraard eigentijds: maar was de mens in diepste
wezen vroeger wel ánders dan nu? Aldus heeft het realisme, met verbreking van zijn
grenzen in ruimte, stemming en tijd, gemakkelijk zelf kunnen leiden tot een regionale,
een humoristische en een
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historische prozakunst, die slechts naar de onderwerpen gelijkt op de oude genres.
En toch rijst opnieuw de lastige vraag, of niet ook hier, gezien de stedelijke afkomst
van de meeste auteurs, het romantische bloed kroop waar het niet gaan kon...
In werkelijkheid zijn de verhoudingen nog gecompliceerder: want wel kan men
in de bescheiden ‘Larensche dorpsvertellingen’ van de schilderes Wally Moes een
aanvaardbare late uiting zien van de richting Conscience-Cremer, en wel het realisme
erkennen in ‘Hard labeur’ (1904), het belangrijke werk van Reimond Stijns, of in
Querido's ‘Menschenwee’ (1903) met z'n gedétailleerde beschrijving van triest
verloren levens uit de buurt van Beverwijk, waar de auteur toen tijdelijk woonde:
maar bij Vlaanderens grootste prozaïst, Stijn Streuvels, is men met zulk een
eenvoudige typering nog niet klaar. Geboortig en woonachtig op het westvlaamse
platteland, vond deze neef van Guido Gezelle de stof voor zijn karakteristieke werk
in eigen herinnering en aanschouwing; doch eerst door het voorbeeld van de grote
russische en scandinavische vertellers der negentiende eeuw schiep hij de moderne
boerenroman, waarin het menselijk bestaan, gestuwd en beheerst door de
verbondenheid met de grond en het dwingend ritme der seizoenen, iets krijgt van
een grootse, kosmische, zinrijke fataliteit. Na verschillende novellen en kleinere
romans volgde in 1907 als onovertroffen hoogtepunt ‘De vlaschaard’: in krachtig
beeldend proza, kloek van klank en vol eigenzinnige taalvondsten, een aangrijpend
verhaal van verdeeldheid in een welgesteld landbouwersgezin, een tragische botsing,
niet enkel van nieuwerwetse tegen traditionele denkbeelden, maar van geheel het
driftig leven der jonge generatie tegen de stugge verstarring der ouderen; een drama
van boerse trots en boerse trouw, met de wrede ondergang van de modern-gezinde
zoon als noodlottig einde. Terecht werd Streuvels door Vermeylen getypeerd als de
schrijver van het natuurlijke en instinctieve gemoedsleven, zonder de verfijnde
verwikkelingen van het geestelijke. Maar wanneer juist dit het verschil is tussen
stedeling en boer, bevat zulk een typering generlei kritiek. Geheel tegengesteld aan
Streuvels is de intelligent-verfijnde stilist Toussaint van Boelaere, die met zijn
‘Landelijk minnespel’ (1912) het type van de zorgzaam-overwegende cultuurmens
vertegenwoordigt.
Het vraagstuk van de invloeden bestaat ook bij het humoris-
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tische proza. Moet men de talloze schetsen van Heijermans' dubbelganger Samuel
Falkland, met hun mengeling van sentimentaliteit en joodse gein en hun journalistieke
flair, beschouwen als een verbeterde uitgaaf van Justus van Mauriks lachwekkende
en hartroerende novellen, of is het in wezen echte waarnemingskunst, zij het dan met
een gespitste aandacht voor vreemdsoortige karakters en situaties? In elk geval kan
men bij het geestig gefantaseerde, Falkland-achtige toneelstuk ‘De wijze kater’,
geschreven in 1917, moeilijk aarzelen: in dit boosaardige sprookje is de werkelijkheid
zinnebeeldig herschapen door de toverstaf der ironie. Had Van Looy reeds altijd
onder de realisten een uitzondering gevormd, zijn onvolprezen bundel ‘Feesten’
(1902) en de grillige notities en fragmenten die verzameld werden tot ‘De wonderlijke
avonturen van Zebedeus’ (1910) zijn ook als humor niet minder uitzonderlijk door
de milde menselijke glimlach van teleurstelling, die dit prachtige, hoewel iets te
‘tachtigs’ gebleven proza typeert.
Vlaanderen, van nature joliger dan Holland, is vertegenwoordigd met vele auteurs,
waarvan de gemoedelijk-spottende René Vermandere (‘Van Zon-Zaliger’), de
fijnzinnige Maurits Sabbe (‘De filosoof van 't Sashuis’), de ietwat overdadige Frans
Verschoren, de typisch antwerpse Lode Baekelmans, en zelfs de tot speelsheid
bekeerde Cyriel Buysse (‘Het ezelken’) genoemd mogen worden, al werd hun aller
werk in de schaduw gesteld door Felix Timmermans, die na de pessimistische
‘Schemeringen van den dood’ een uitbundig bruegheliaans visioen van vlaamse
levenslust en smulpaperij ontwierp: ‘Pallieter’, juist voor de oorlog in de Nieuwe
Gids gepubliceerd, en in 1916 als boek verschenen. Kan men ook bij Frits Hopman
in zijn voortreffelijke boek ‘De proeftijd’ (1916) een glimlach bespeuren, zij het een
glimlach vol weemoed en bitterheid, veel moderner, zakelijker en intellectualistischer
zijn de drie novellen van J.H.F. Grönloh, alias Nescio: ‘De uitvreter’, ‘Titaantjes’
en ‘Dichtertje’, die ten tijde van hun verschijning in de jaren 1911-1918 nauwelijks
zijn opgemerkt, maar bij de besten van een jonger geslacht volle erkenning hebben
gevonden als een superieure uiting van ironisch levensbesef. Ongetwijfeld heeft het historische als zodanig sedert 1900 een sterke
aantrekkingskracht uitgeoefend, maar er valt een duidelijke verscheidenheid te
constateren in de geesteshouding tegen-
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over deze stof. Blijkt bij schrijvers als Arij Prins en Adriaan van Oordt het verleden
voornamelijk een kleurige zichtbaarheid, geschikt voor plastische uitbeelding, bij
Couperus en Querido is het allermeest een menselijke werkelijkheid, dramatisch
vervuld van spanningen tussen noodlot en wil. In deze beide mogelijkheden kan men
varianten zien van het impressionistische proza en van de psychologische roman;
het historische werk echter van P.H. van Moerkerken, kennelijk beheerst door een
wijsgerige overtuiging, en de in het verleden gesitueerde verhalen van Vermeylen,
Teirlinck, Sabbe en vooral Van Schendel, sluiten onmiddellijk aan bij de twee
stromingen die zo karakteristiek zijn voor de aanvangstijd der twintigste eeuw: die
der idee-verbeelding enerzijds, en die der klassiek-beheerste zelfopenbaring
anderzijds: Verwey, en Boutens. Maar zulk een onderscheid, voorzichtig gemaakt,
betekent geen tegenstelling: immers, alleen reeds bij Couperus zijn álle aspecten
aanwezig.
Niet enkel door de stijl, visueel bij de een, visionair bij de ander, blijken Adriaan
van Oordt en Arij Prins verwant: ook door de gemeenschappelijke voorkeur voor de
middeleeuwen. In ‘Warhold’ (1906) heeft Van Oordt zijn historische motieven
saamgeweven met de religieuze erkenning van zonde en genade, tot een uiterst
verzorgd diep-kleurig gobelin. Zijn schilderachtige proza, geschoold bij dat van
Flaubert, roept het beeld op van een geestdriftige utrechtse schout, die, uitgetogen
om in opdracht van de Bisschop de veluwse heren te helpen bedwingen, aan zijn
roeping ontrouw wordt door steeds verleidelijker zinnenlust. Vervallen tot plundering,
ontucht en moord, komt hij ten leste hulpbehoevend in Utrecht terug, waar hij
berouwvol nog de genade der kerk deelachtig wordt en zo ontzondigd sterft. Wegens
dit bekeringsmotief kan men ‘Warhold’, gelijk ook reeds ‘Irmenlo’, een late
voortzetting achten van de richting Drost - Bosboom-Toussaint.
Zulk een morele plaatsbepaling is ondenkbaar bij het merkwaardige objectieve
werk van Arij Prins: ‘De heilige tocht’, dat in 1913 als boek werd uitgegeven, na in
de loop der jaren bij fragmenten gepubliceerd te zijn in de Nieuwe Gids: minder een
roman, dan wel een reeks uiterst impressionistisch beschreven visioenen. Al
verhinderden de karakteristieke naamwoordelijke stijl en de vermoeiend ongewone
zinsbouw een algemene verbreiding, in literaire kringen werd deze individualistische
woordkunst hoge-
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lijk geprezen en de bescheiden schiedamse kaarsenfabrikant als meester erkend.
De gróotmeester evenwel, en zeker naar het oordeel der lateren, is Couperus
geweest. In de jaren negentig had hij realisme, romantisme (Majesteit; 1893),
autobiografie (Metamorfoze; 1897), symbolisme (Psyche; 1898), en para-psychologie
(De stille kracht; 1900) laten wisselen met een grilligheid, die men als geniaal
bewonderen maar ook als karakterloos laken kan; nu, in het begin der twintigste
eeuw ging zijn diepste aanleg definitief overheersen. De prachtige werken, in
Zuid-Frankrijk en Italië geschreven onder zuidelijker zon en temidden van de
inspirerende overblijfselen der romeinse kunst: De berg van licht, Antiek toerisme,
en Herakles, die behalve talloze bekoorlijke schetsen, vertellingen en reisnotities
(Korte arabesken) tussen 1904 en 1914 gepubliceerd werden, vormen tezamen met
‘De komedianten’ (1917) en de grootse veroveraars-biografieën ‘Xerxes’ (1919) en
‘Iskander’ (1920) zowel artistiek als psychologisch éen onovertroffen reeks. Hun
weidse veelkleurige visioenen van decadente Oudheid en hun weke, weelderige
woordkeus maken ze niet alleen tot een atmosferisch-juiste weergave van voorbije
beschavingen vol onontwarbare factoren van heerlijkheid en misdaad, van wijsheid
en waanzin, maar blijken tevens de intuïtief-precieze uitdrukking van Couperus'
eigen over-verfijnde persoonlijkheid: zijn behoefte aan kostbare schoonheid, zijn
aanbidding van warmte en zon, zijn dramatisch levensgevoel, zijn ondogmatische
aanvaarding van alle menselijke mogelijkheden, zijn besef van het noodlot, zijn
aristocratische traditie. Het geschiedkundige materiaal, met hoeveel zorg in
handboeken en musea bestudeerd, is hier noch doel op zichzelf, noch drager van
prijzenswaardige gedachten, noch aanleiding tot boeiend vertellen: het is het element
waarin de schrijver eerst zichzelf kan zijn, de wereld die hij niet uitbeeldt maar schept,
ja, die hij is.
Zo zeer heeft Couperus zich herkend in de ondergangsgestalten uit de oudheid,
zo zeer heeft hij de eigen haagse ondergangs-atmosfeer van het fin de siécle kunnen
overdragen op de klassieke perioden van wereldhistorisch cultuurverlies, dat in zijn
werk de subjectieve en de objectieve waarden samenvallen: een twee-eenheid, waarin
zich ziel en wereld voordoen als verschijningsvormen van elkaar. Maar tegelijk zijn
deze boeiend vertelde boeken, met hun on-hollandse fantasie, hun gepassio-
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neerde levensbeweging, en hun overdadig woordgebruik, ook, in weerwil van
historische onnauwkeurigheden en zelfs in weerwil van de soms ontsierend sierlijke
stijl, een onvergetelijke uitbeelding van het keizerlijke Rome, het mythische
Griekenland, het geheimzinnige Egypte, het fascinerende Perzië der Oudheid:
uitbeeldingen van een voorbije werkelijkheid, maar waarin de menselijke natuur niet
wezenlijk anders was, ten goede noch ten kwade. Zo verschijnt ons ook bij Couperus
de mens als eeuwig, niet in zijn hemelverlangen, maar in zijn driften en hartstochten,
zijn vervoeringen en misdaden, zijn schoonheid en zijn schaamteloze eigenwaan:
aards en onvoorwaardelijk, als de klassieken zelf.
De unieke betekenis van deze romans blijkt nog duidelijker door vergelijking met
Querido, die namelijk, uitermate kritisch tegenover Couperus, een poging deed om
hem door eigen uitbeelding van soortgelijke stof te overtreffen. Aldus ontstond de
cyclus ‘De oude waereld’: ‘Koningen’ (1918), ‘Zonsopgang’ (1920), ‘Morgenland’
(1921) - uitzonderlijk werk, zowel door z'n hartstochtelijke, nauwelijks nog
aanvaardbare karakters, als door z'n onbeheerste, onevenwichtige stijl. Hoewel deze
stijl rechtstreeks afstamt van de impressionistische woordkunst in Van Deyssels
jeugdwerken, valt aan de romantiek ervan toch niet te twijfelen. Juist de bewustheid
waarmee Querido als woordkunstenaar tegenover zijn onderwerp stond, heeft de
vereenzelviging belet, die bij Couperus treft als grootste kracht.

IV [De kunst van bezinning en verbeelding]
Het verlangen naar schoonheid, bij de jongeren van '90 onverminderd aanwezig, had
éerst in de plastische kunsten, daarna ook in de letteren geleid tot de erkenning van
een edeler kunst dan het impressionistische individualisme, een kunst zoals die uit
perioden van bezielde gemeenschap was overgeleverd: minder hevig maar sterker
eeuwig, minder zintuiglijk maar dieper van zin. Het ontdekken van de vroege
Renaissancist Jonker Jan van der Noot, door Verwey geprezen, daarna door
Vermeylen in zijn proefschrift grondig bestudeerd, typeert deze nieuwe aandacht
voor tijden van anders-geaarde cultuur. De definitieve toeneiging tot het
hollands-traditionele volgde in 1908, toen Verwey in zijn ‘Leven van Potgieter’ de
kunst van ‘droom en tucht’ bewonderend besprak in een proza, waarvan de veel-
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zeggende gedrongenheid niet vreemd was aan Potgieters eigen doorwerkte stijl.
Erfgenaam van diens idealistische en strijdbare literatuur-beschouwing, achtte Verwey
evenwel niet het vaderland, maar een ‘vaderland-looze menschelijkheid’ nu de
stuwkracht der beschaving. Na reeds bij een vroegere gelegenheid te hebben betoogd,
dat het katholicisme, als de uiting van een totaal ánders geordende samenleving, niet
in staat kon zijn het moderne verlangen naar een stijlvolle gemeenschap te bevredigen,
schreef hij uitdrukkelijk in ‘De Beweging’ (1905), vooruitgang slechts te verwachten
van ‘de groep die met bewustzijn van de richting waarin ons leven gaat, en wanhopend
aan de gezeten bevolkingen, nieuwe scharen van belanghebbenden in den strijd
brengt, wien ze hun ideaal in de toekomst wijst. Zonder twijfel is deze laatste in de
politiek, wat anderen in de wijsbegeerte, anderen in de kunst, anderen in poëzie,
wetenschap of studie zijn: de onmiddellijke vertegenwoordigster van deze onze
Geestelijke Beweging, de bewuste Geest die orde en leiding geeft. Maar ga eens na
in hoeveel schakeeringen de Beweging die in hen bewust werd tot zelfs de geesten
doorspeelt van degenen die hun het meest vijandig zijn.’
Aldus nam Verwey tegenover het democratisch socialisme dezelfde houding aan
als eenmaal Potgieter jegens het liberalisme: bereid het te dienen, maar als literator
slechts op de wijze der literatuur. Op grond van deze opvatting, die politiek en poëzie
dus beschouwde als de verwante maar aparte openbaringen van een in wezen
onkenbare grootheid - een typisch spinozistische gedachtengang - handhaafde Verwey
de autonomie der letteren en verzette hij zich tegen theorie en praktijk van Gorter
en Henriëtte Roland Holst, die, als marxisten, in het economische de stuwkracht
zagen van geheel het maatschappelijke en culturele leven, en in de klassenstrijd de
beslissende scheidingslijn. Terwijl de mensengemeenschap die Gorter zocht alleen
als toekomstvisioen bestond en de strijdgemeenschap der socialisten daarvan
hoogstens een voorlopige belofte was, voelde Verwey de kring van ondogmatische,
kosmopolitische, sociaal-gezinde kunstenaars en intellectuelen als een bestaande
gemeenschap van tijdgenoten, waarvan hij deel was en die hem inspireerde.
Verwantschap met Verwey's opvattigen vindt men in Vlaanderen vooral bij de
belangrijke cultuur-historicus en essayist August Vermeylen, naast wie, behalve Van
de Woestijne, alleen
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de strijdvaardige katholieke criticus en dichter Karel van den Oever en de eveneens
principieel katholieke beoordelaar Julius Persijn genoemd kunnen worden, al luisterde
men ook graag naar de oude pastoor Hugo Verriest.
Evenals destijds de Nieuwe Gids opende ook De Beweging met Van Eedens
‘Kleine Johannes’, maar nu deel II, vol religieus-sociale bedoelingen. Evenals de
Nieuwe Gids sloot bijna elk nummer met een kritische kroniek ‘Boeken, menschen
en stroomingen’, door Verwey verzorgd in rijke veelzijdigheid van belangstelling
en begrip, al heeft hij het realistische proza, zelfs van een meesterlijk verteller als
Couperus, kennelijk als verouderd genegeerd. Zoekende naar de kern, de centrale
Idee waaraan een werk zijn ontstaan te danken heeft, kon hij van uiteenlopende
publikaties het wezen benaderen, terwijl zijn geschoolde smaak hem er meestal voor
behoedde, de psychologische en culturele intenties te prijzen bij iets, dat uit gebrek
aan intensiteit geen recht had kunst te heten. Beter dan enig ander criticus uit die
jaren heeft Verwey in de veelheid van binnen- en buitenlandse verschijnselen en
verschijningen het essentiële weten te onderscheiden, en vaak de diepere zin van
enig symptoom ontdekt op ogenblikken, dat haast niemand er nog oog voor had.
Juist omdat hij uitging van een grote verscheidenheid in de uitdrukkingsmiddelen
van de Geest, kon Verwey trachten de meest uiteenlopende dingen te verenigen.
Behalve poëzie, proza en kritiek brachten reeds de oudste jaargangen artikelen van
de bouwmeester Berlage, de musicus Hol, de historicus De Boer, de politicus
Troelstra, de wijsgeer-chemicus Van Deventer, de arbeidsinspecteur Is. P. de Vooys,
en van literair-historici als De Vooys, Prinsen en Koopmans. Ook binnen de poëzie
is er grote spreiding: het gemoedelijk vertellende rijmwerk van Penning, de hartelijke
hollandse natuurverbeelding van Jan Prins, de naieve lyriek van de Hongaarse Giza
Ritschl, de weelderige zwaarmoedigheid van Karel van de Woestijne, de stijlvolle
beheersing van Geerten Gossaert, het mystieke klassicisme van Boutens. Maar
centraal was aanvankelijk toch de groep van jongeren, die in hun intellectualistische
poëzie Verwey's voorbeeld van bezonnen stijl navolgden en wier lierdicht dan ook
soms het leerdicht nadert: Alex Gutteling, Maurits Uyldert, Nico van Suchtelen, en
enkele anderen. Door de vroege dood van Gutteling en de latere medewerking aan
De Beweging van verschil-
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lende leden der uiterst begaafde, meer esthetisch dan intellectualistisch gerichte
generatie Bloem - Van Eyck - Roland Holst - Greshoff, is de poëzie en in zekere zin
ook de poëzie-kritiek na 1910 ingrijpend van richting gewijzigd. In proza publiceerde
het tijdschrift zowel gedachtenkunst: Frederik van Eeden en Nico van Suchtelen, als
intuïtieve en plastische levensherschepping: Streuvels en Van Looy; als ook
onafhankelijk verbeeldingswerk: Arthur van Schendel en Nine van der Schaaf. Drie
verschillende genres dus, die ook buiten De Beweging tot uiting kwamen, en waarvan
eigenlijk alleen de eerste de oorspronkelijke sfeer van dit tijdschrift geheel typeert.
De poëzie van Verwey zelf en van de twee generaties van Beweging-medewerkers
onderscheidt zich kenmerkend van die der Tachtigers: na de periode van inspiratie,
impressie en passie verkoos men nu vakmanschap, verbeelding en tucht, met als
gevolg een evenwichtige, welverzorgde strofenbouw, een tamelijk metrisch vers met
slechts bescheiden ritmische vrijheden en weinig enjambementen; een voorkeur voor
uitgewerkte vergelijkingen; een goed verzorgde zinsbouw en een binnen de grenzen
der traditie blijvende woordkeus. Niet de direct ontroerende versmelodie, noch de
bewonderenswaardige plastiek der suggestieve woorden vindt men hier, maar vooral
bij de oudste Beweging-dichters de kalme spreektrant van begaafde intellectuelen,
wier cultureel verantwoordelijksgevoel hun stem soms iets docerends verleent.
Nu Verwey de poëzie zag en verdedigde als de openbaring van een alles-bezielende
geestelijke kracht, die hij met een aan Plato ontleende term de Idee noemde,
beschouwde hij ook zijn eigen verzen van na zijn jeugd niet als uiting van een zich
in wisselende stemmingen ontwikkelende persoonlijkheid, maar als noodzakelijke,
in de orde van hun ontstaan bijeenbehorende getuigenissen van het bovenpersoonlijke,
dat zich van de kunstenaar bedient als van z'n instrument. ‘Zonder bewust plan, maar
zeker dat de Idee in hem plan heeft voor al wat hij schrijven zal, vermeldt de dichter
de verzen die in hem opkomen.’
Dit afhankelijkheidsgevoel, waarin christelijke elementen uit zijn jeugd en
spinozistische van zijn volwassen jaren werden opgenomen, is voor Verwey geworden
tot een vast en vastheidgevend geloof, geheel passend bij zijn degelijke, evenwichtige
aard. Terwijl in de stilte der bezinning uiteraard de romantische
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drift van juichen en klagen, de meeslepende schoonheid van zelfvergoding en
zelfvervloeking verre bleef, was de kans op quasi-diepzinnig geredeneer heel groot:
en moest ook dát niet worden aanvaard als geïnspireerd door de Idee? Inderdaad
kreeg Verwey's vers, dat de zingende ontroering, het zintuiglijke geluk van zijn
jeugdwerk verloren had, nu een verstandelijk en soms betogend karakter, dat alleen
in de beste momenten zich concentreerde tot een strakke monumentaliteit die
tenminste als verbeelding indruk maakt en overtuigt. Zijn vele bundels met typerende
titels als ‘Dagen en daden’ (1901), ‘De kristaltwijg’ (1903), ‘Het blank heelal’ (1908)
verwierven voornamelijk genegenheid bij een kleine kring van toegewijde
bewonderaars, in wier beoordelingen men echter eer een parafrase vindt van Verwey's
diepzinnige bedoelingen, dan een waardeschatting van diens werk als poëzie.
In de tweede jaargang van De Beweging heeft Gutteling, toen Verwey's intiemste
discipel, na drie felle kritieken tegen de ‘middelmatige dichters’ Bastiaanse, Adama
van Scheltema en Carel Scharten, een vijftal prijzende artikelen geschreven over de
‘belangrijke dichters’ Nico van Suchtelen, Maurits Uyldert, Jan Prins, W.L. Penning
en Giza Ritschl. Zowel afkeer als voorkeur zijn onthullend voor het oordeel van deze
eerste generatie: ‘De kracht van Van Suchtelen ligt over het algemeen niet in het met
een enkel woord indrukwekkend maken van zijn gedachte, maar in het langzamerhand
op ons gevoel en onze verbeelding inwerken door een aaneenschakeling van ideeën,
gevoelens en voorstellingen.’ ‘In plaats van breede rythmen en decoratieve
versierselen geeft Uyldert ons symbolen, klaar-uitgewerkt als op zichzelf levende
vizioenen, en verzen, fijn-artistiek met hun stil bewegende klanken alle modulaties
begeleidende van zijn gevoel.’ Dat Gutteling ook zichzelf onder de ‘belangrijke
dichters’ mocht rekenen, is zonder meer duidelijk, want zijn bundel ‘Een jeugd van
liefde’ werd tezelfdertijd door Verwey met grote instemming besproken: ‘Zang,
verbeelding, bespiegeling en nagedachte bewegen zich bij dien jongen dichter in
bizonder gelukkige verhouding.’
Nog voor de vroege dood van Gutteling, uit wiens nalatenschap Verwey in 1911
de bundel ‘Doorgloeide wolken’ samenstelde, was reeds het karakteristieke jeugdwerk
verschenen van wie Verwey's medewerker in de tweede periode van De Beweging
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zou worden: ‘De getooide doolhof’ door P.N. van Eyck. Zijn dichterschap tevens
ziende als leiderschap, maar in andere zin dan Kloos of Gorter of Verwey, stelde hij
zichzelf de hoge eis van slechts te schrijven uit waarachtige ervaring. Uit kracht van
zijn persoonlijkheid, die zich kenmerkte door een sterk intellect dat gevoel en
verbeelding wel bevruchtte maar ook begrensde, streefde hij naar een kunst van wijs
en diep geestelijk leven, geïnspireerd door hartstocht voor de gedachte.
De jaren 1911 en 1912 vormen het hoogtepunt van de poëzie die door de
opvattingen van De Beweging wordt beheerst: Gutteling: Doorgloeide wolken; Aart
van der Leeuw: Liederen en balladen; Geerten Gossaert: Experimenten; Van Eyck:
Uitzichten; J. Jac. Thomson: De pelgrim met de lier; François Pauwels: Het kristallen
masker; Maurits Uyldert: De tuinen van liefde en dood; J. de Stoppelaar: De
parelduiker; Nico van Suchtelen: Verzen (II), en dan de driedelige uitgave nog van
Verwey's ‘Verzamelde gedichten’, met daarin de nieuwe bundel ‘Het levensfeest’.
Eigenlijk is uit heel deze veelvuldige poëtische werkzaamheid, alleen de bundel
‘Experimenten’ van de protestantse dichter F.C. Gerretson duurzaam gebleken. Groot
bewonderaar van Groen van Prinsterer, verdediger van Bilderdijk, tegenstander van
Tachtig, heeft hij met zijn ‘bezielde rhetoriek’, die ten dele ook in het calvinistische
blad ‘Ons tijdschrift’ verscheen, een welbewuste voortzetting gegeven van
negentiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse tradities: opnieuw hoort men de
alexandrijn. Veel groter artiest en veel onafhankelijker geest dan de tachtiger epigoon
en trouwe Kuypervereerder Seerp Anema of de probleemloze Jacqueline van der
Waals, wist zijn aristocratisch kunstenaarschap classicisme en godsdienst te verbinden
tot werk van indrukwekkende architectonische kracht. Het joodse geloof vond korte
tijd later zijn belangrijkste poëtische vertolking in de bundels van Jacob Israël de
Haan.
Dat het strijdbaar dichterschap van bezinning en verbeelding zoals Verwey dit
omstreeks 1910 in theorie en praktijk beleed, geen persoonlijke gril was, maar
beantwoordde aan wezenlijke behoeften in de west-europese cultuur, blijkt o.a. uit
zijn op verwantschap berustende vriendschap voor de beroemde duitse dichter Stefan
George. Ook in Nederland vindt men invloed en verwantschap buiten de eigenlijke
kring der Beweging, bijvoor-
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beeld bij een mijmerend romanticus, gelijk zich Jan Greshoff toonde in zijn bundeltjes
‘Aan den verlaten vijver’ (1909) en ‘Door mijn open venster’ (1910), en bij de
zangerige, eenzaampeinzende A. Roland Holst van ‘Verzen’ (1911) en ‘De belijdenis
van de stilte’ (1913); in Vlaanderen bij de bezonnen en evenwichtige Jan van Nijlen
en bij de klassieke, stoicijns-epicuristische Firmin van Hecke, dichters van het
vrijzinnige, typisch grootsteedse tijdschrift ‘De Boomgaard’, dat met noordelijke
medewerkers trouwens als Gossaert, Van Eyck, Roland Holst, Greshoff en Bloem,
omstreeks 1910 veel invloed oefende als tegenhanger van de principieel katholieke
groep, die onder leiding van de grillig markante Karel van den Oever zich
georganiseerd had rondom ‘Vlaamsche Arbeid’. Van beide stromingen is de kracht
door de eerste wereldoorlog gebroken. De ‘geestelijke kunst’, zoals die kritisch bepleit en lyrisch beoefend werd, heeft
zich in het proza niet zo veelvuldig en niet zo karakteristiek geuit. Wat zowel bij het
abstracte betoog als bij het directe getuigenis mogelijk is, namelijk het min of meer
propagandistisch uitdrukken van een bepaalde levensbeschouwing, stuit in het epische
proza op moeilijkheden. Verwey heeft dan ook de grenzen verwijd en zowel het
realisme van Streuvels als de irreële fantasie-kunst van Nine van der Schaaf geprezen
en in zijn tijdschrift opgenomen. Toch is de verbeelding van een zinrijke Idee wel
het meest onmiddellijk te vinden in ‘De kleine Johannes’ II en III, het werk waarmee
De Beweging opende, maar dat, na voltooiing, in diezelfde Beweging met bijtende
verontwaardiging gekritiseerd werd door Frank van der Goes.
Het religieus-sociale utopisme, dat Van Eeden sinds 1898 praktisch beoefende in
zijn kolonie ‘Walden’, is in deze twee boeken gesymboliseerd in de hoofdfiguur van
de profetische scharenslijper Marcus Vis. Terwijl in de ervaringen en fantasieën van
Johannes zelf de droomsfeer van het beroemde eerste deel nog enigermate voortleeft,
zijn de diepzinnige theorieën en toespraken van Marcus geheel gesteld in de plechtige
retoriek van ‘Johannes Viator’. Het satirische element is sterk toegenomen, waardoor
het werk dichter nadert tot de traditionele humor: de afrekening met de orthodoxie
van tante Serena en dominee Kraalboom gelijkt op een beroemde scène uit ‘Sara
Burgerhart’ en ook op de ‘oefeningen’ uit ‘Woutertje Pieterse’, om van minder
illustere voorbeelden als de Oude Heer Smits maar te zwij-
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gen. De orthodoxen zijn echter niet de ergste vijanden van deze nieuwe
christelijk-anarchistische heilsleer: achtereenvolgens worden de groot-industrie, het
geld-adel met z'n schijnbeschaving, de spiritisten met hun waanwijs bijgeloof, de
katholieken met hun gladde syllogismen, de sociaal-democraten met hun
klassenstrijdpropaganda en tenslotte het erfelijk koningschap ontmaskerd. De na
Marcus' dood door Johannes geschouwde toekomst der mensheid besluit dit werk:
een visioen, waarin Van Eedens verlangen naar een stijlvolle gemeenschap zich
concretiseerde tot een beeld. Ideeën, in strekking verwant aan de ‘Kleine Johannes’,
propageerde Van Eeden ook in enkele toneelspelen, zoals ‘Minnestral’ (1907) en
‘Ysbrand’ (1908), terwijl hij hetzelfde motief in nog romantischer trant hervatte in
het verhaal ‘Sirius en Siderius’ (1912).
Het verlangen naar gemeenschap, zo karakteristiek voor het begin der twintigste
eeuw, beheerst ook de interessante, eveneens in De Beweging verschenen roman
‘Quia absurdum’ door Van Eedens vroegere medewerker Nico van Suchtelen. Zonder
didactisch symbolisme heeft Van Suchtelen personen weten uit te beelden, die door
hun overtuiging tevens de dragers zijn van een Idee: aldus hun samenwerking en
conflicten makend tot een strijd van principiële aard. Zijn wijsgerige aanleg, zijn
sociaal idealisme stempelden hem tot een geheel ánder kunstenaar dan de Tachtigers
waren geweest. Zijn kritisch besef en zijn milde humor deden hem echter ook vele
tekortkomingen ontdekken, en vergeven, bij zijn eigen medestanders en bij zichzelf.
In ‘Quia absurdum’ is veel goedmoedige waan en onhandige wereldredderij ironisch
beschreven, doch zonder miskenning van de diep-menselijke zin dier wensdromen.
Als tijdsdocument uiterst merkwaardig, bezit dit boek een verzorgde stijl, die door
Van Suchtelen in geen van zijn latere publikaties werd overtroffen, ook niet in het
veelgeprezen boek ‘De stille lach’, de reactie van deze fijngevoelige intellectueel op
de oorlog.
Beter nog dan de symboliek die Van Eeden, en het realisme dat Van Suchtelen
verkoos, bleek historische stof geschikt voor het uitbeelden van een diepzinnige
gedachte. Vermeylen, de leidende criticus van Vlaanderen, koos het motief van
Ahasverus om in romanvorm uitdrukking te geven aan zijn zedelijke en culturele
idealen. Volgens eigen mededeling van de schrijver is ‘De wandelende Jood’ (1906)
het ‘beeld van de geschiedenis
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eener ziel, in verband met een levensopvatting, geschiedenis ontwikkeld in drie
bedrijven, met een eerste hoofdstuk als inleiding. De legende van Ahasverus is er
slechts een voorwendsel: alle bijzonderheden van verhaal en inkleeding zijn uitsluitend
bedoeld als weergave van het innerlijk leven.’ De schoonheid van oude schilderijen
en de problematiek van de moderne mens zijn hier verenigd tot een kleurig en boeiend
verhaal, meesterlijk van stijlbeheersing en ontroerend van zachtmoedige bezinning.
Kan men ook ‘De bevrijders’, Van Moerkerkens ironische geschenk bij de
jubileumfeesten van 1913, om z'n scherpe nationale zelfkritiek tot de idee-verbeelding
rekenen, zuiverder wordt dit type vertegenwoordigd door het in de jaren 1918-1924
verschenen hoofdwerk van deze rustige en kundige schrijver: ‘De gedachte der
tijden’. Het historische is hier meer dan vorm: immers juist de opgeroepen tijdvakken,
waaronder dat der wederdopers, de franse revolutie, de Commune van Parijs, typeren
voor Van Moerkerken de geschiedkundige ontwikkeling als een tragische maar
zinvolle strijd tussen de eeuwig-menselijke drang naar het aardse paradijs en het
eeuwig-menselijke tekortschieten door eigenbaat, onrechtvaardigheid en hoogmoed.
De Idee, die hij als kunstenaar uitbeeldt, is dus door de cultuur-historicus in hem
gevormd; zij raakt niet de mens maar de mensheid, zij behoort tot de filosofie der
geschiedenis. De literaire sfeer van omstreeks 1920, met z'n voorkeur voor jeugdige
experimenten is de voornaamste oorzaak geweest, dat de bijzondere kwaliteiten van
dit proza niet ten volle zijn erkend.
In zekere zin geldt dit ook voor de 50-jarige wijsgeer-classicus J.A. Dèr Mouw,
wiens dichtwerk in de poëzie een hoger synthese van wijsheid en schoonheid betekent,
dan door Verwey zelf of éen zijner volgelingen is bereikt. Na zijn leven te hebben
‘vermorst met wijsheid zoeken’, en al de stelsels der oude en nieuwe, westerse en
oosterse filosofie te hebben geproefd, vond hij in de voor-indische mystiek met haar
zonde-loos kosmisch eenheidsbesef een onvermoede bevrijding. In een goddelijke
twee-eenheid verdween de tegenstelling tussen Ik en Wereld, in een eeuwig Nu het
onderscheid tussen verleden en toekomst, in een eeuwig Hier het verschil tussen
aarde en heelal. Elk dualisme te boven, dus met recht Adwaïta, wist hij nu ook gevoel
en verstand op inspirerende wijze versmolten tot éen smetteloze gloed van visionaire
geest. In zijn indrukwekkende
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sonnetten, naar de vorm verwant met Tachtig, doch zakelijker van taal en veel
gedurfder van geest, getuigt deze dichter-denker van het nieuw-ervaren geluk, zoals
dit al zijn verlangen en heel zijn handelen beheerst. Het zalig pantheïsme, de zekerheid
dat Brahma het kleinste en het verhevenste, het leed en de vreugde, het leven en de
dood, de Melkweg en een kindertraan gelijkelijk omvat in voorkeurloze liefde, geeft
aan deze zeer plastische poëzie, in veel hoger mate nog dan bij de verwante
communistische dichter Van Collem, soms een sublieme humor door de verrassende
eenheid van tegendelen. De extase om de schoonheid van het Parthenon gaat
onmiddellijk over in de dreun van een draaiorgel, de gespleten werkhanden van de
vrouw zijn niet minder aanbiddelijk dan het zonlicht of de meest verheven
scheppingen der mensheid: de muziek van Bach, de wijsbegeerte van Kant.
In de twee bundels verzen ‘Brahman’ (1919 en 1920), waarvan Adwaïta de uitgave
niet meer heeft mogen beleven, is de poëzie der Idee, juist toen De Beweging ophield
met verschijnen, wel op de meest indrukwekkende wijze voortgezet en voltooid.

V [De kunst van het verlangen der eenzelvige ziel]
Terwijl Verwey en Vermeylen kritisch leiding gaven, hebben in Noord- en
Zuid-Nederland de figuren van Boutens en Van de Woestijne de poëzie uit het begin
der eeuw schéppend beheerst, en met hun verfijnde taaltechniek, hun rijk-ritmische
muzikaliteit en hun aristocratisch individualisme een diepgaande invloed geoefend
op talrijke jongere talenten, zelfs op hen wier aanleg in een geheel andere richting
wees. Zoals Boutens aansloot bij de onovertroffen jeugdpoëzie van Kloos, deed Van
de Woestijne het bij Van Langendonck, de zwaarmoedig-vrome dichter, die zijn
verspreide werk in 1900 bijeenbracht in de bundel ‘Verzen’. Maar meer dan door
deze voorgangers werden beiden gevormd door de vereerde dichtkunst uit het
buitenland: Boutens overwegend door de griekse, Van de Woestijne door de franse;
en mede aan déze vorming dankt hun poëzie het karakter van een reeds bij
verschijning klassieke grootheid, dat haar zo opmerkelijk van die der tijdgenoten
onderscheidt.
Voor beiden is het vers de uitdrukking van de diepste, dus eenzame persoonlijkheid,
bevrijd van z'n maatschappelijke bindin-
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gen, gelouterd van z'n wisselende wensen, conflicten en stemmingen, en dus
uitsluitend vervuld van de enige en eeuwige tragiek: aards te zijn en hemels te willen.
Bij beiden krijgt het gedicht daardoor een zeker statisch element: immers, de
psychische spanning waaruit het ontstaat, is volstrekt onafhankelijk, ook van
ouderdom en levensvervulling: een ingeboren tweespalt, die het leven als zodanig
eigen is. De verzen, door Boutens uitgegeven als ‘Praeludiën’ (1902), ‘Stemmen’
(1907), ‘Sonnetten’ (1907), ‘Vergeten liedjes’ (1909), ‘Carmina’ (1912) en
‘Lentemaan’ (1916), tonen dan ook in essentiële zin geen ontwikkeling of groei. En
al is bij Karel van de Woestijne het persoonlijke leven in verloving, huwelijk en
vaderschap, of in verhuizing naar woud, stad of zee schijnbaar een factor van
wijziging, wézenlijk is in zijn bundels ‘Het vaderhuis’ (1903). ‘Verzen’ (1905) en
‘De gulden schaduw’ (1910) alleen de gelijk-blijvende, tussen de mysteries van
geboorte en dood besloten, melancholische mensenziel.
Toch heeft het uitvoerig vermelden van dit wisselende, aardse bestel bij hem een
veel dieper zin, dan het bij Boutens zou kunnen hebben: het oer-conflict immers is
bij Van de Woestijne juist gelegen in het feit, dat zijn sterk-sensuele natuur
onweerstaanbaar bekoord werd door dezelfde dingen, die zijn mystieke behoefte aan
contemplatie en versterving als zondig verwierp. Zijn prachtlievende aard,
vergelijkbaar met Couperus, zijn hypergevoelige atmosferische waarneming, de
zwoele zwaar-orgelende klank van zijn trage verzen behoren bij de ene helft van zijn
wezen; de stilte die elk gedicht omgeeft, de vergeestelijking van zijn beeldspraak,
de sobere bloed-naakte eenvoud waartoe zijn werk zich in de essentieelste regels
vaak concentreert, bij de andere. En deze gespletenheid, gevoeld als een voortdurende
pijniging, droef-moe erkend als onheelbaar maar als ondraaglijk tevens, wint nog
aan schrijnende tragiek door de tegenstelling tot het gelukkige en vreugdevolle
mensenleven dat de dichter omringt, waarvan hij zelfs deel is, maar dat nooit deel
kan zijn van hém. Onvergetelijk heeft hij dit uitgedrukt in de ene versregel: ‘Ik ben
de vreemdeling die naar den Hérfst moet gaan.’ Maar de aarde te beschouwen als
ballingsoord is nog het beste wat hij kan: vaker is ze hem tot vagevuur. De glorieuze
vloek der dichterlijke alchimie, die schoonheid slechts bereidt uit bloed van wonden,
werd met ontstellende kracht aan Van de
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Woestijne vervuld: zijn kunstenaarschap was geen trotse en troostrijke uitverkorenheid
zoals voor Kloos, geen zielsdiepe zintuiglijke verrukking als voor de jonge Gorter,
geen verantwoordelijke cultuurtaak als voor Verwey, maar een noodlottig-wrede,
van weeën doorschokte reeks van geboorten. Alleen zijn classicistische gedichten,
voornamelijk in de bundels ‘Interludiën’ (1912, 1914), en zijn fraaie prozaverhalen
‘Janus met het dubbele voorhoofd’ (1908), ‘Afwijkingen’ (1910) en ‘De bestendige
aanwezigheid’ (1918), tonen een zelfbewust en blijkbaar volgroeid talent in de tucht
van een decoratieve, hoewel nog altijd rijk-geornamenteerde stijl.
Het dramatische, dat Van de Woestijnes poëzie zo diep-levend, maar in verband
met het overdadig-weelderige ook zo typisch zuidelijk, zo Rubens-achtig, zo barok
maakt, is bij Boutens geheel afwezig. De worsteling van vlees en geest is hem veel
minder een persoonlijke dan een algemeen-menselijke zaak, een objectieve nood,
waaraan de wijze mens door zijn uitsluitende toewijding aan het geestelijke zich
grotendeels ontkomen weet. Schrijft Van de Woestijne uit de troebele moeiten van
een nooit-gewonnen nooit-verloren nooit-verstilde strijd, Boutens dicht vanuit de
klare zelfverzekerde rust der onbetwistbare zegepraal. Zo hij al soms vervuld is van
tragiek, de twijfel blijft hem vreemd. Vandaar dat de poëtische belijdenis van zijn
wereld-beschouwing steeds het edel-gestileerde, doch soms ook wat bloedeloze
karakter krijgt van een zekere eredienst, ernstig en plechtig, verheven en
indrukwekkend, maar minder aangrijpend dan een ziel in doodsnood. Uit bezonnen
verwondering over de mysterieuze dualiteit, die smart en vreugde, dood en leven
tezelfdertijd elkanders tegendelen én voorwaarden doet zijn, schrijft hij zijn fraaiste
verzen: liederen van muziek geworden weemoed. Totdat hij, dieper schouwend,
smart en dood maar als de schaduwen ziet van de vreugdevolle onsterfelijke
Schoonheid, die zijn platonisch denken als het zinrijk wezen erkent van al het zijnde.
Dit vaste, van onvoorwaardelijke ernst doordrongen optimisme kenmerkt ook zijn
populair-geworden gedicht ‘Beatrijs’ (1908), dat echter naar sfeer, strekking noch
stijl de vergelijking met het middeleeuwse meesterwerk kan doorstaan. Zijn hunkering
naar volstrektheid, zijn afwijzing van al het betrekkelijke, geeft aan deze hollandse
Hellenist de schijn van hooghartige eenzaamheid, terwijl de virtuoos-bespeelde
verstechniek, waarin zijn half-
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rationeel half-mystiek levensbesef zich openbaart, het verwijt van behaagziek
estheticisme niet kon ontgaan. Juist door deze trekken van intellectualisme en
formalisme blijkt Boutens, meer dan Van de Woestijne en véel meer dan Leopold,
ongewild verwant te zijn met Verwey, hoe groot hun verschil verder ook mag wezen:
de renaissancist en de humanist; de éen gelijkend op de overbeschaafde aristocratische
Hooft: epicurist, stoïcijn en kosmopoliet; de ander op de door hem bewonderde en
in 1919 beschreven goed-burgerlijke Spiegel: kloek dichter, degelijk denker,
ondogmatisch moralist.
Kon Van de Woestijne zichzelf met grimmige humor arm zien als Job tot wie God
in beproevingen nader kwam, en mag men Boutens beschouwen als een hogepriester,
kostbaar gekleed, die in de tempel zijn God vereert met ceremonieel en schoon
symbool: bij Leopold moet men denken aan Elia, eenzaam op de Horeb, wie God
nabij was in het suizen van een zachte stilte. Het schuchter, als prevelend voor zich
heen gezongen vers van deze classicus en skeptische wijsgeer schijnt aanvankelijk
niets dan een tot neuriën geworden ziels-atmosfeer van herinnering en verlangen. Er
is iets onwezenlijks in de tedere eentonigheid der vele in gelijke klank voortglijdende
regels, een smartelijke eenzelvigheid, een gekwetste liefdeshunkering, een tot
droefheid bedrogen kinderlijke goedhartigheid, een besef van levensvervreemding
en ongeneeslijk leed. Enkele gedichten van een blijder toon, uit vroeger en later tijd,
zoals ‘Kinderpartij’ en ‘Albumblad’, wekken het vermoeden, dat een nabij-gedroomde
geluksvervulling eens plotseling is weggeweken, latende een leegzijn, een gemis,
dat voortaan des dichters innigste bezit zou wezen. Maar deze persoonlijke
vereenzaming, ook door zijn doofheid mogelijk nog vergroot, is bij Leopold geworden
tot deel en tot beeld van de algemene eenzaamheid, die ál het levende, eenmaal tot
aards bestaan gewekt, noodwendig omgeeft. De onovertroffen zuiverheid en
grootsheid van zijn poëzie berust op dit feit, dat hij in vormen van subtielste
taalverfijning zijn ideaal ‘van gelatenheid en een verheven sereniteit, een vrede
waarin alle tegenstrijdigheden waren opgenomen en opgelost’, heeft uitgedrukt, zó,
dat elk gedicht volkomen psychisch én volkomen kosmisch is. Niet op de bewuste
wijze van vergelijking of symbool, maar directer door de suggestieve verstoon van
‘hoorbaar peinzen’ en ‘bijna zwijgen’, zoals Boutens het heeft
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genoemd, of, naar de woorden van A. Roland Holst, door ‘het suizen der ziel’.
Inderdaad verschijnt de poëzie hier als de natuurlijke taal der ziel, waarbij men geen
ogenblik denkt aan enige moeizaam verworven kunstvaardigheid. Zijn Van de
Woestijnes gedichten als tranen, die van Boutens als paarlen, Leopolds werk bezit
de mysterieuze eenvoud van de dauw.
Na de bibliofiele bundel ‘Verzen’, in 1912 door Boutens bijeengebracht uit de
verspreide bijdragen aan de Nieuwe Gids, volgde in 1913 een editie, door Leopold
zelf verzorgd. Het magistrale gedicht ‘Cheops’, in 1915 gepubliceerd in de Nieuwe
Gids, en daarna bibliofiel herdrukt in de kostbare serie van de Zilverdistel, beschrijft
hoe de ziel van de gestorven farao gaat omzwerven door het Heelal, en na erkenning
van de zinledigheid der wetmatig wentelende werelden, in wijze ontgoocheling
terugkeert naar zijn eigen piramide, zijn eigen graf, zijn eigen mummie: zinnebeeld
van streven en van berusting bij deze dichter zelf. Voornaam en teruggetrokken
levend in zijn sfeer van klassieke schoonheid en mild skepticisme, doch ondanks
zijn doofheid toch tot kort voor zijn dood in 1925 werkzaam als leraar aan het
rotterdams gymnasium, dong Leopold zomin naar de instemming der leesgrage
menigte als naar de bewondering der literaire scribenten:
Het antwoord en al het verweer van dezen
zal arbeid, eenzaamheid en zwijgen wezen;
dit bij zijn leven, maar na zijnen dood
dan wordt hij door zijn werken uitgewezen.

Inderdaad heeft eerst een jonger geslacht de onvervangbare grootheid van deze
levenslang miskende dichter en terzij gedrongen geleerde enigszins naar waarde
geëerd.
Van de generatie, die tijdens de wereldoorlog de dertig jaar naderde, lijkt ondanks
duidelijke verschillen Van Eyck het meest verwant met Verwey, Bloem met Boutens,
en Roland Holst met Leopold. Tonen de ‘Verzen’ (1911) en ‘De belijdenis van de
stilte’ (1913) Roland Holst als een dromerige peinzende natuur, met een melodieus
maar nog niet geheel eigen geluid, in ‘Voorbij de wegen’ (1920) heeft zijn
eenzaamheidsgevoel zich tot levensnoodlot verdiept, en aan zijn vers de grootse
klank gegeven, die hem sindsdien kenmerkt. Bij J.C. Bloem, die eerst in 1921
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zijn verspreide gedichten bundelde als ‘Het verlangen’, is vooral opmerkelijk zijn
vereenzelviging met de andere mensen, sterfelijke lotgenoten in leed en lust. Zijn
vers heeft, ook door de kundige vormbeheersing, een zekere objectiviteit, die zowel
aan Aart van der Leeuw als aan Geerten Gossaert doet denken. In België schreef
pater Hilarion Thans, met godsvertrouwen strijdende tegen een diepe
zwaarmoedigheid, zijn bundel ‘Omheinde hoven’ (1913): voornamelijk sonnetten,
zangerig en plastisch, maar door hun conventionele trekken eer een zwakkere Van
Langendonck dan een jongere Van de Woestijne. Zomin als voor de geestelijke, schijnt voor de psychische kunst van directe en
volkomen zelfopenbaring het epische proza de meest geschikte vorm. Toch lijdt het
geen twijfel, dat de romans en verhalen van Arthur van Schendel en Karel van de
Woestijne in hoge mate, en die van Nine van der Schaaf uitsluitend ontstaan zijn als
ideaal-beeld van innerlijke spanningen en verlangens. Trouwens ook Herman
Teirlincks belangrijke boek ‘Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus’ (1908), spelende
in de rijke rustige cultuur van het Brabant der dadenloze achttiende eeuw, verbergt
achter de schijn van een historische biografie een wezenlijk lyrisch verbeeldingswerk.
De wijze, praatgrage levensgenieting, de zin voor kleine avonturen en galante
dromerijen, de twijfelende humor: het is alles geen herschepping van ándermans
bestaan, gelijk de interessante, als schrijfwerk voortreffelijke romans ‘Het bedrijf
van den kwade’ (1904) en ‘Het ivoren aapje’ (1909) tenslotte wél zijn, maar uiting
van de eigen modern-skeptische persoonlijkheid, waarin het verlangen naar zulle
een onbereikbaar genoeglijke rust en het ironische inzicht in zulk een kinderlijk
cultuurformalisme samen een geraffineerd spel spelen. Op dezelfde wijze vormt een
objectieve schijn slechts het masker van het subjectieve wezen, bij het in
dagboek-vorm geschreven werk van Lodewijk van Deyssel: ‘Uit het leven van Frank
Rozelaar’ (1911), dat alleen nog in stijl herinnert aan het zintuiglijk-impressionistische
en naturalistische verleden van deze auteur.
Verwantschap met Teirlinck, zij het zonder diens lust tot experimenteren, toont
Maurits Sabbe, wiens evenwichtig geschreven historische verhaal over een
wonderlijke zieleherder, een zondige jonker en een arme poppenspeler uit de omtrek
van het achttiende-eeuwse Brugge: ‘'t Pastorken van Schaerdycke’(1919)
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in velerlei opzicht een psychologisch zelfportret mag heten. Sabbes grotere werk ‘'t
Kwartet der Jacobijnen’ (1920) geeft een beeld van de brugse burgerij tussen 1850
en 1900, en is door de vele uitvoerige gesprekken over de vlaamse kwestie meer een
ideeënroman.
Wie dieper ziet dan de oppervlakte van het verhaal, kan er bij Arthur van Schendel
niet aan twijfelen, dat zijn bekoorlijke vertellingen ‘Een zwerver verliefd’ (1904) en
‘Een zwerver verdwaald’ (1907) ontstaan zijn als ideaalbeeld van innerlijke
verlangens. Tamalone, de van huis weggelopen jongeman, die na een tijdelijk verblijf
in een klooster doelloos door Italië trekt, en zich in wijze bescheidenheid zelfs niet
uitspreekt jegens de vrouw voor wie hij liefde gevoelt, is zó geheel de in zichzelf
gekeerde, van weemoedig geluk vervulde mens, dat plaats, tijd en maatschappij ieder
belang verliezen. Alles waaraan het naturalisme zoveel waarde hechtte: erfelijke
eigenschappen en sociale omstandigheden, is hier verwaarloosd; wáar Tamalone's
geboorteplaats ligt, in Zuid-Frankrijk of Zuid-Duitsland, blijft onduidelijk; in welke
jaren uit de lange middeleeuwen zijn leven zich afspeelt, eveneens, en óok hoe hij
aan geld komt voor zijn onderhoud. De normale maatschappelijke zwaartekracht
heeft op hem geen vat; in zekere zin is hij zwevende: een onstoffelijke eenzame
geest, in vrijheid zichzelf genoeg, weinig vragend, veel gevend - droombeeld van
alles wat de moderne cultuurmens in zijn veelzijdige gebondenheid te smartelijk
mist.
Van Schendel heeft dit romantische vrijheidsverlangen, dat kennelijk de grondtrek
was van zijn eigen wezen, tegelijk uitgebeeld en gemaskeerd in de rijklevende, door
zijn literaire toverkunsten opgeroepen gestalten. Ook de terecht als klassiek
gekenmerkte taalbeheersing is éen van de middelen om de schijn van het subjectieve
te vermijden. Kan men dus menen, dat Van Schendel in zijn Zwerver-verhalen, zo
goed als in ‘De schoone jacht’ (1908) en het door Verwey diepzinnig besproken boek
‘De berg van droomen’ (1913) een romantische inhoud met een klassieke vorm heeft
verbonden en dus de cultuur-historische tegenstelling van romantiek en classicisme
heeft verzoend: het wonderlijke van dit feit wordt minder zonderling als men bedenkt,
dat romantiek en classicisme beide tegenover realisme staan, zo goed als realisme
en klassicisme beide tegenover romantiek; en dat het terugdromen naar een periode
van klas-
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sieke kunst zélf een romantische daad is in een tijd van overheersende
werkelijkheidsweergave. Met een heel wat groter talent en een dieperbewogen gemoed
vond Van Schendel dus ná het realisme dezelfde geesteshouding als Carel Vosmaer
ervoor. Ook zonder kritische strijdvaardigheid was hij met elk zijner boeken naar
inhoud en stijl een protest tegen zijn tijd.
Nog consequenter trok Nine van der Schaaf in haar verhalen ‘Santos en Lypra’
(1906) en ‘Amanië en Brodo’ (1908) zich terug uit het gewone bestaan om geheel
zichzelf te kunnen zijn in het eigenmachtige rijk van haar verbeeldingen. Onvatbare
gestalten: een beroemde zangeres, een socialistische ingenieur, een zonderlinge
vorstin, een zoekende koningszoon, een fanatiek priester bewegen er zich in
onwezenlijk licht: grote levende fresco's, sterk van atmosfeer, vaag van contouren.
Haar gelijkmatig verzorgd proza wekt reeds bij eerste lezing onweerstaanbaar de
aandoening van heimwee en herinnering. Vreemd aan het oer-hollandse realisme
heeft Nine van der Schaaf, na eerst als fries dorpsdienstmeisje in Den Haag en voorts
enkele jaren op Ameland als onderwijzeres werkzaam te zijn geweest, zich geheel
gewijd aan haar kunst van doelloze dromen en schone symbolen; doch haar
oorspronkelijk talent en haar nobele toewijding hebben, behalve de bewondering
van Verwey en enkele anderen, slechts algemene en duurzame onderschatting
gevonden, zó zeer, dat belangrijke tijdschriftbijdragen nimmer in boekvorm konden
worden uitgegeven. Haar bundel ‘Poëzie’ (1919), door Marsman geprezen, toont
eveneens het visionaire van haar geest en het originele van haar taalgebruik. Een
sterk verlangen naar gemeenschap en gerechtigheid compliceert nog haar ingekeerde
aard.
In Vlaanderen lijkt enkel Hugo van Walden door zijn verdroomde boek ‘Elooi in
't woud’ (1914) enigermate met haar verwant. -

VI [De kunst van de sociale opstandigheid]
Hoewel het democratisch socialisme als politieke idee in de kringen van kunstenaars
en intellectuelen omstreeks het begin der twintigste eeuw een brede sympathie had
gewekt, is het maar bij weinigen zó allesdoordringend geworden, dat heel hun werk
ervan vervuld geraakte. Maar juist de begaafdste dichter van de Nieuwe Gidsers,
Herman Gorter, en éen der begaafdsten van de
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jongeren, Henriëtte Roland Holst, hebben het socialisme gemaakt tot de idee van
hun persoonlijkheid en daarmee tot de inhoud van hun poëzie: profetische karakters
beiden, voor wie de dichtkunst méer was dan een spel van bekoorlijke taalvormen
en in wie het verlangen naar schoonheid heel het leven gold. Zo moesten wel zij
allereerst gegrepen worden door de jeugdige kracht van een beweging, die even
radicaal was in haar afkeer van de lelijkheid der burgerlijke samenleving als in haar
visie van een toekomstig wereldwijd geluk. Sedert zij gelijktijdig zich in 1897 hadden
aangesloten bij de kleine maar snel groeiende S.D.A.P., bleven zijn jarenlang elkaars
intieme vrienden en medewerkers in de marxistische propaganda en bij de redactionele
arbeid voor de Nieuwe Tijd, en jarenlang ook als dichters een zeldzame dubbelster,
door de eendere regelmaat waarmee hun werken verschenen; van Gorter: ‘Verzen’
(1903), ‘Een klein heldendicht’ (1906), ‘Pan’. (1912) en de enorm uitgebreide herdruk
in 1916; van H.R.H.: ‘De nieuwe geboort’ (1903), Opwaartsche wegen’ (1907), ‘De
vrouw in het woud’ (1912), ‘Thomas More’ (1912) en ‘Het feest der gedachtenis’
(1915).
Maar ondanks deze gelijkheid, welk een verschil! Gorter, man van krachtig intellect
en klassieke vorming, onvoorwaardelijk en rechtlijnig in zijn drang naar absolute
zuiverheid van doel en motief, heldhaftig als strijder, maar tamelijk vreemd aan de
realiteit van het arbeidersbestaan; Henriëtte Roland Holst, sterk ethisch gericht,
ongewild meer verwant met Van Eeden, problematischer in haar dubbelheid van
scherp denken en diep-menselijk gevoelen, en steeds, bij al het volstrekte van haar
idealisme, toch moederlijk bekommerd om de levende proletariërs en hun droevig
lot. Terwijl Gorter in het socialisme vooral het geluk vond van de visionaire
eenwording van natuur en mensheid, doch ook van enkeling en massa, zó, dat voor
hem het persoonlijke en het algemene voortaan samenvielen en poëzie en politiek
elkaar doordrongen, was het socialisme voor Mevrouw Roland Holst veeleer het
middel tot verlossing, de eindelijke kans tot delging van de zedelijke schuld der
mensheid. Bij haar bleef tussen het persoonlijke en het algemene dan ook een
voortdurende spanning bestaan, een tweespalt die heel haar wezen en heel haar werk
typeert.
Gorter, zelf nieuw geïnspireerd door zijn nieuwe overtuiging, verwachtte van een
komend socialisme een artistieke bloei zoals
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geen der vroegere tijden nog had gekend; verrukt door dit toekomstvisioen
beschouwde hij het proletariaat dan ook allereerst als de uitverkorene tot het verrichten
van een wereldhistorische daad, niet als die armzalige menigte van werkers en
werkelozen, wier tragisch bestaan voor Mevrouw Roland Holst het uitgangspunt
was. Gorter zag vooral het lichte doel, zij de duistere weg erheen, hij de grootheid
van de strijd, zij de zwakheid van de strijders, hij de toekomst en het geluk, zij het
heden en de offers. Daarom is bij Gorter, ofschoon lyricus van aanleg, in zijn latere
werk het epische steeds meer gaan overheersen, terwijl bij H.R.H. het
lyrisch-dramatische bléef en zo mogelijk nog sterker werd. Daarom schreed Gorter,
dichtende vanuit de Idee, voort van de ‘Verzen’ naar ‘Een klein heldendicht’, en van
‘Een klein heldendicht’ naar ‘Pan’: een steile weg van telkens groter en grootser
concepties, als voor een bergbeklimmer de steeds oneindiger verwijde horizon terwijl H.R.H., dichtende uit zielsdiepe ervaring, ondanks haar verlangen naar het
absolute, steeds gebonden bleef aan de politieke op- en neergang der
arbeidersbeweging: een pad, maar al te dikwijls vlak en uitzichtloos.
Doch evenals bij Verwey heeft het dichterschap van de Idee bij Gorter geleid tot
een zekere abstractie, waaraan zowel het bloedwarme leven der werkelijkheid als de
betoverende glans der verbeelding bijwijlen ontbreekt. Het fijn-ritmische,
plastisch-muzikale, bij Keats geschoolde vers van ‘Mei’ en ook de fascinerende
veelzinnigheid der Kenteringssonnetten is overgegaan in een vaak strakke en koele,
door de klassieken gevormde beelding, die wel de hoogheid van het socialisme, niet
de ontroering van de socialist vertolkt. Juist deze bijzondere objectiviteit, dit opgaan
van het persoonlijke in de gloed van het algemene, maakt het verklaarbaar, dat dit
werk zo langzaam erkenning heeft gevonden: het is te heroisch van zelfverloochening.
Ook de zeldzame schoonheid van lyrische verzen als het onvergetelijke sonnet ‘De
dag gaat open als een gouden roos’, het tedersterke ‘Dit is heerlijk om met een echten
vrind’, het visionaire dubbelgedicht ‘Vanuit een nieuwe wereld treedt’ en die
aangrijpende belijdenis uit ‘Pan’: ‘Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd, o Poëzie’,
is blijkbaar te absoluut voor het skeptische relativisme der meeste lezers: te absoluut
in de zalige zekerheid van nu de diepste zin des levens te hebben verstaan.
Inderdaad: indien er iets is geweest dat Henriëtte Roland Holst
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toegang heeft verschaft tot kringen waar Gorters poëzie een gesloten boek bleef, dan
was het niet de meerdere schoonheid van haar werk, maar de geringer zekerheid van
haar wezen. De zelfkritiek, waarmee zij steeds weer de verworvenheden van gisteren
als ontoereikend zag voor de vraagstukken van morgen, en de genadeloze eerlijkheid,
waarmee zij de eigen tekortkomingen en misvattingen durfde erkennen, wekten
sympathie bij velen, die overigens vreemd bleven aan het radicalisme en de zedelijke
onvoorwaardelijkheid van dit moedige vrouwenhart, dat levenslang niet heeft
opgehouden te zoeken naar de eenheid van die onverzoenbaren: droom en daad. Haar
poëzie, zelfs waar deze de hoogste schoonheid nadert, is allereerst een bezwerend
getuigenis. Het ritme, vaak wisselend van jambische vijfvoet naar vrij
vierheffingsmetrum, is zó meeslepend, dat men eerst later bemerkt hoe retorisch de
taal, hoe onzuiver de beeldspraak soms is.
Sinds zij in haar jeugd door Dante zichzelf ontdekte, zijn, gelijk bij hem, aarde en
hemel de twee sferen gebleven, waarin haar gedachten voortdurend thuis waren. Wel
nam jarenlang het actieve leven, eerst in vreugde-van-strijd, daarna in twijfel en
verscheurdheid, haar in beslag: de breuk in de S.D.A.P. (1909) plaatste haar voor de
dwingende keus tussen het zuivere ideaal der weinigen, waaronder Gorter, of de
verbondenheid met de velen, die, al was het op dwaalwegen, toch zoekende waren
naar hetzelfde geluk. Een keus voor haar tussen verstand en hart, tussen toekomst
en heden, een keus tussen verlies en verlies. Geeft ‘De nieuwe geboort’ haar
persoonlijke lyriek uit de overgangstijd van contemplatief-wijsgerig naar
actief-socialistisch leven, en bevat ‘Opwaartsche wegen’ poëzie in veelal krachtiger
toon, gestuwd door het geloof in een naderend heil, bij ‘De vrouw in het woud’ en
het gelijktijdige drama ‘Thomas More’ is het sterke pathos gebroken tot die
zwaarmoedige versklank, die zij maar zelden weer verliezen zou. Via ‘Het feest der
gedachtenis’: toekomstvisioenen van eindelijke vrede en vrijheid, al te romantische
troost voor de wreedheid van de inmiddels uitgebroken wereldoorlog, komt de
volkomen inkeer in ‘Verzonken grenzen’ (1918), gegroeid uit aandoeningen om het
sterven van haar moeder: ‘de opene voor komend vrouwen-leven’, en om het sterven
van de duizendtallen in de oorlog. Doch terwijl de dichteres-in-haar zich verdiepte
in mystieke doodsoverpeinzingen,
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had het radicale verzet tegen het imperialisme en daarna de golf van europese
revoluties de strijdster-in-haar opnieuw gegrepen, en werd zij, evenals Herman Gorter,
overtuigd communist.
In de poëzie van Gorter en H.R.H., die beiden van burgerlijkintellectuele afkomst
waren, is uiteraard wel het socialisme als ideaal en als strijdgemeenschap aanwezig,
niet als reëel proletarisch levensgevoel. De enige, die uit eigen ervaring
arbeiders-poëzie heeft kunnen schrijven, is de matig-begaafde schoenmakersknecht
S. Bonn geweest, als ‘eersteling’ door de anderen overschat, maar toch als naief en
vriendelijk, zij het soms wat gekunsteld talent niet volstrekt onbelangrijk: ‘Wat zang
en melody’ (1910). Het werk van A. van Collem bleef, na enkele bundels van geringe
betekenis, jarenlang vrijwel beperkt tot bijdragen in de Nieuwe Tijd: verzen vol
hekelende ironie, maar tegelijk doortrokken van diep-menselijke ontroeringen. In
1917 verschenen zijn aangrijpende ‘Liederen van huisvlijt’, het jaar daarna de
‘Opstandige liederen’. Onder de indruk van de revoluties ontstonden gedichten,
waarin pantheïstische gevoelens van aardse en kosmische eenheid samenstemmen
tot de somtijds hymnische poëzie van de ‘Liederen der Gemeenschap’ (1918, 1920,
1922).
Heeft geheel het leven-en-werk van Gorter iets van een heldendicht, en dat van
H.R.H. iets van een tragedie, bij Carel Steven Adama van Scheltema dringt zich
alleen de romantische idylle ter vergelijking op. Ongeveer tien jaar jonger dan de
anderen, onderging hij invloed van de nabloei van '80. Zwaarmoedig van aanleg,
vond hij in het geloof aan een nabije gelukkige toekomst innerlijk bevrijding, en mét
deze bevrijding ontstond zijn poëzie. Was de sonnettenreeks ‘Een weg van verzen’
(1900) in impressionisme en metrische vrijheden afhankelijk van Tachtig, spoedig
wendde Adama van Scheltema zich af van de Nieuwe-Gidskunst en trachtte hij
liederen te schrijven, eenvoudig van vorm en menselijk van inhoud: liederen, die
door strakker metra, door woord- en zin-herhaling of door hun refreintechniek populair
konden worden in brede kring. Zijn bescheiden bundels, gelijk ‘Van zon en zomer’
(1902), ‘Zwerversverzen’ (1904), ‘Eenzame liedjes’ (1906), ‘Uit stilte en strijd’
(1909) en ‘Zingende stemmen’ (1916), bevatten een reeds door de titels aangeduide
verzameling van ongelijkwaardige natuurlyriek, moraliserende leerdichtjes,
strijdzangen, humoristische versjes en weemoedige
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overpeinzingen, meer ontstaan uit stemmingen dan uit een diepgeestelijke ontroering.
Ofschoon een al te bewust optimisme geleid heeft tot velerlei valse beeldspraak,
gemakkelijk gerijm en declameerbaar pathos, blijft na aftrek hiervan een klein getal
fijnzinnige en gemoedelijke gedichten over: kunst voor allen, geheel overeenkomstig
de bedoeling, zoals die is neergelegd in het interessante maar schandelijk-eenzijdige
boek ‘De grondslagen eener nieuwe poëzie’ (1907).
In vele opzichten is de vlaamse dichter René de Clercq met Adama van Scheltema
verwant: hun liefde voor de natuur, hun volksaardige toon, hun weinig-diepe
wijsbegeerte, hun didactische behoefte, hun strijdbare overtuiging, hun zin voor het
grappige en vlotte, hun ietwat anekdotische visie hebben zij gemeen. De Clercq
echter, minder pessimistisch, minder intellectueel, minder bewust overleggend, ging
voornamelijk uit van Gezelle en kon dus zonder afrekening met de Tachtigers
gemakkelijk zichzelf worden. Heel de brede motievenreeks, van romantische
genrestukjes uit de school van Virginie Loveling tot kunstige sonnetten als van Perk
of Van Langendonck, bespeelt hij in zijn verzamelbundel ‘Gedichten’ (1907), zij het
meer met gulle virtuositeit dan met innig-doorleefd scheppingsvermogen; zijn
eenvoudige, hartelijke en huiselijke versjes blijven de beste. Het sociale element,
reeds vroeg blijkend uit aandacht voor het ambacht, slaat in ‘Toortsen’ (1909) omhoog
tot een opstandigheid, die feller, toorniger is dan bij zijn noordelijke jaargenoot. In
de aanvang van de wereldoorlog, werd De Clercq van gematigd flamingant heftig
activist: uit die gezindheid ontstond zijn strijdvaardige bundel ‘De noodhoorn’ (1916).
Na de wapenstilstand naar Nederland gevlucht en door België ter dood veroordeeld
verbleef hij verder als balling te Amsterdam. Uiteraard heeft het socialisme, dat in de werkelijkheid een sterk stijgende invloed
verkreeg, zich ook doen gelden in de weergave van deze werkelijkheid. Als éen
motief temidden van de andere, verschijnt het bij Couperus in de ‘Boeken der kleine
zielen’, bij De Meester in het slot van ‘Geertje’, bij Robbers in ‘De gelukkige familie’
en ‘Een voor een’. Het sterkst evenwel vindt men het in de veelomvattende romans
van Querido en Heijermans: ‘Levensgang’ en ‘Diamantstad’, met hun realistische
uitbeelding van proletarische ellende. Ook de Idee-kunst heeft in Van Eedens ‘Kleine
Johannes’ II en III en in Van Suchtelens ‘Quia
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absurdum’ erop gereageerd. Toch wordt het typisch socialistische proza uit deze
periode het best vertegenwoordigd door de belangrijke, vaak voortreffelijk gestileerde
journalistieke arbeid van P.L. Tak, en het onovertroffen essayistische werk van de
Nieuwe Tijd-redacteuren Frank van der Goes, Herman Gorter, Henriëtte Roland
Holst en J. Saks (P. Wiedijk). In dit verband dienen ook de interessante biografieën
van Rousseau (1912) en van Garibaldi: ‘De held en de schare’ (1920) door Henriëtte
Roland Holst te worden vermeld.
Heijermans echter was niet enkel novellist en romanschrijver, maar bovenal
dramaturg. Zijn sterke begaafdheid voor dialoog, zijn gevoel voor beweging en
groepsverhoudingen, zijn op effect gericht journalistiek talent, zijn grillige
wisselstemming van sentimentaliteit tot koddigheid en gein, zijn belangstelling voor
mens en maatschappij, zijn propagandistisch pathos en zijn liefderijke kennis van
het leven in burgerij en arbeidersklasse, maakten hem tot de veelomstreden doch
onmiskenbaar belanrijke auteur van een grote en gevarieerde reeks sociale
toneelspelen, waaronder ‘Op hoop van zegen’ (1901), een schrijnende aanklacht
tegen de wantoestanden bij het visserijbedrijf; ‘Ora et labora’ (1903), gewijd aan de
misére op het platteland; ‘Allerzielen’ (1905), handelend over de houding van een
franciscaans en een jezuïtisch katholicisme tegenover een zondige en afvallige vrouw,
en de trieste overwinning van het harteloze dogma; ‘Uitkomst’ (1907), een ontroerend
droomspel van een ziek proletariërsjongetje; ‘De opgaande zon’ (1911), een drama
over de door het warenhuis bedreigde middenstand; en ‘De wijze kater’ (1919), een
satiriek Falkland-achtig stuk vol grillige geestigheden. Met al dit werk, voornamelijk
door een eigen troep ten tonele gebracht, heeft Heijermans een buitengewoon sterke,
hoewel niet blijvende invloed geoefend: de realistische stijl van zijn oeuvre en de
begin-twintigste-eeuwse aard van zijn problemen hebben veroorzaakt, dat al spoedig
véel verouderd bleek van wat bij verschijning zich zo levenskrachtig voordeed. Zelf
in zeker opzicht navolger van Gerhardt Hauptmann, werd Heijermans op zijn beurt
nagevolgd door de friese schrijver Y. Schuitmaker, die zowel het sociale als het
humoristische wist over te nemen in zijn uitbeelding van overigens typisch friese
levensverhoudingen: ‘Maerteblom’; ‘De sang fen 'e tiid’.
In Vlaanderen, waar het propagandistische toneel zelden het
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literaire minimum overschreed, kan een enkel spel van Buysse, zoals ‘Het gezin van
Paemel’ (1903), voor socialistisch doorgaan, hoewel het door de auteur uitsluitend
realistisch werd bedoeld. De geheel verschillende omstandigheden waaronder het
socialisme in het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden werkzaam was, en
de invloed van de taalstrijd, maken begrijpelijk, dat naast de hollandse figuren van
Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en Herman Heijermans geen gelijkwaardige
of zelfs maar gelijksoortige vlaamse hebben bestaan. De enige, die hun evenknie had
kunnen zijn: Emile Verhaeren, schreef in het Frans. -

VII [Nieuwe verschijnselen tijdens de eerste wereldoorlog]
De wereldoorlog en de daarop gevolgde reeks van gebeurtenissen hebben vooral op
de jeugd die in deze jaren van strijd en dood volwassen werd, een diepgaande invloed
uitgeoefend. Het prettige en gemakkelijke geloof in de geleidelijke stijging der
mensheid tot een internationale gemeenschap van vrede, vrijheid, veiligheid en
verdraagzaamheid, het cultuuroptimisme dus zoals dit gedurende een kwarteeuw van
toenemende welvaart, groter volksontwikkeling en meerdere politieke rechten geheerst
had in de kringen van kunstenaars en intellectuelen, kreeg een enorme knak. Maar
ook het individualistische pessimisme, hoewel het beschouwd mag worden als de
artistieke uiting van een diepe sociale onderstroom van levenswrevel en
cultuurvermoeidheid, bracht niet de kunst die voor de nieuwe situatie paste. De
persoonlijke zielenood immers, waardoor dichters als Van de Woestijne en Leopold
zich geïnspireerd voelden, stond in generlei verhouding tot de massale lijfelijke
ellende: welke zin hadden de bekommeringen die éen artiest in zijn oververfijndheid
doorleed, nu gehele volken van gewone, gezonde en geluk-begerende mensen
dagelijks bedreigd werden door een gewelddadige dood? In deze omstandigheden
verdween, althans bij de jongeren, ook de belangstelling voor de schoonheid der
kleine, met liefde waargenomen en weergegeven, kleurige dingen; alleen het grote,
het primaire, het leven-zelf in zijn hartstochtelijke worsteling om behoud, was
belangrijk.
Aanvankelijk heeft in Nederland, met zijn sfeer van voorzich-
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tige neutraliteit, de traditionele kunst zich onverzwakt gehandhaafd bij geheel de
oudere generatie van schrijvers - en lezers. Verwey, als kosmopoliet steeds deelgenoot
van Europa's lot en leed, sprak zich uit in zijn bundel ‘Het zwaardjaar’ (1916), die
echter artistiek tot zijn zwakste behoort. Tezelfdertijd publiceerde Van Suchtelen
zijn bekend-geworden roman ‘De stille lach’: een poging om temidden van het
anti-humanistische geweld zijn humanistische levensvisie te redden en te
verantwoorden. Reeds een jaar tevoren had Van Eeden zijn ethische en
maatschappelijke overpeinzingen neergelegd in zijn werk: ‘Bij 't licht van de
oorlogsvlam’. Terwijl Herman Gorter in ‘Pan’ (1916) de oorlog marxistisch geheel
beschouwde als een verschijnsel, onvermijdelijk in de kapitalistische maatschappij
maar ook noodwendig leidende tot de eindelijke socialistische wereldrevolutie, werd
bij Henriëtte Roland Holst het collectieve lijden-en-sterven verbonden met het
individuele in de mystieke belijdenis van haar ‘Verzonken grenzen’ (1918).
Ook Van Collem en Adama van Scheltema, ook Kloos, Boutens, Nine van der
Schaaf, Adwaïta en vele anderen hebben voor en na, in dicht en ondicht, gereageerd
op de tragische buitenlandse gebeurtenissen, doch bij hen voelt men meer de wil om
de eigen harmonisch gevormde levensopvatting te bevestigen tegenover de chaotisch
geworden wereld, dan de behoefte om die chaos als essentieel menselijk drift-leven
te erkennen in anderen en in zichzelf. De enige, die niet alleen het probleem van de
oorlog, maar met de oorspronkelijkheid van haar auto-didact-zijn en de bezeten
geestdrift van geheel haar wanhoop de west-europese cultuurcrisis heeft doordacht
en beschreven, is Carry van Bruggen geweest in haar omvangrijke en meesterlijke
essay ‘Prometheus’ (1919). Maar voor de literatoren te filosofisch, voor de filosofen
te literair, heeft dit hegeliaans-dialectische werk over individualisme en collectivisme
moeten wachten tot een jonger geslacht, om de lezers te vinden die het verdient.
Bleven de vijftigjarigen dus wie ze waren, zelfs voor de dertigjarigen is die
uitspraak niet onjuist. De leden der generatie, wier eerste kritische en poëtische
pogingen, al dan niet gepubliceerd, tegen 1910 hadden plaats gevonden: Bloem, Van
Eyck, Roland Holst, Greshoff, Coster, maar ook hun jongere tijdgenoten J.W.F.
Werumeus Buning, Victor van Vriesland, M. Nijhoff en zelfs de overeenkomstige
Vlamingen als Jan van Nijlen, Raymond
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Herreman, Richard Minne, Achilles Mussche en Urbain van de Voorde, behielden
levenslang hun eigen, door de evenwichtige atmosfeer der jaren 1900-1910 bepaalde
geaardheid, waarop het experimenterend modernisme niet anders dan tijdelijk een
inbreuk heeft gemaakt. De veelgelezen bundel zedelijke en zinrijke overpeinzingen
‘Marginalia’, door Dirk Coster in 1919 uitgegeven, verschilt in leer en sfeer
ternauwernood met Van Suchtelens roman ‘De stille lach’; de zwaarmoedig-zangerige
lyriek van Werumeus Buning, in 1921 gebundeld als ‘In memoriam’, volgt de lijnen
van Leopold en Boutens, zo goed als Bloems gelijktijdige bundel ‘Het verlangen’
die van Boutens en Verwey. Alleen Nijhoff, die op zijn twee-en-twintigste jaar in
1916 zijn belangrijke verzenboek ‘De wandelaar’ uitgaf, is iets minder gelijkmatig
van gevoel en gestileerd van vorm: zonder te overheersen doet het expressionisme
zich hier toch gelden. Al kan men ‘De Stem’, het maandblad van Just Havelaar en
Dirk Coster, dat sedert 1921 in eigen stijl de traditie van ‘De Beweging’ heeft
voortgezet, karakteristiek achten voor deze generatie van vooroorlogse jongeren,
toch hebben velen hunner daaraan niet of slechts terloops meegewerkt. Het was
voornamelijk de Gids, die in staat bleek hen te binden, zelfs in de functie van
redacteur.
In België, geteisterd door oorlog en bezetting, en in het vlaamse deel ook nog
gespleten door het activisme, is de reactie op de gebeurtenissen uiteraard veel feller
geweest, zowel naar inhoud als vorm. Aanvankelijk vooral naar de inhoud: Buysse
bundelde een elftal ongelijkwaardige novellen onder de titel ‘Oorlogsvisioenen’;
Streuvels hield een opmerkelijk en eerlijk dagboek, dat in afleveringen te Amsterdam
werd gedrukt. Ook in verhalen van Ernest Claes, Frans Verschoren en anderen deed
de oorlog zich gelden. Uit de harde werkelijkheid der loopgraven ontstond bij enkele
reeds volwassen dichters, wier bescheiden literaire verwachtingen zo wreed waren
tenietgedaan, een frontpoëzie, die vaak meer document is dan kunst. Zo schreef Frits
Francken zijn soms hartelijk-spontane, vaak oppervlakkigbanale liederen over de
noden en vreugden van het soldatenleven. De fijnzinnige katholiek August van
Cauwelaert verbrak zijn ingekeerde levenshouding, al behield hij zijn verzorgde
vorm. Boven hen allen krachtig betoonde zich René de Clercq, die zijn vroegere stijl
van vage vlotheid en geringe diepte overwon in een hartstochtelijke, zij het soms
retorisch overspannen
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vlaams-nationale strijdlyriek: ‘De zware kroon’ (1915). Van aanleg met hem verwant
is de socialistische schrijver Daan Boens, die in 1917 de bundel ‘Van glorie en lijden’
deed verschijnen.
Niet van deze tussengeneratie, maar van de allerjongsten, de twintigjarigen, kwam
de felle vernieuwingspoging betreffende de poëtische vorm, de consequente breuk
met het traditionele evenwichtige en zangerige vers. In 1916 publiceerde Paul van
Ostaijen zijn gedurfde, expressionistische bundel ‘Music-hall’: een caleidoscopisch
beeld van het grote-stads-leven, vol tegenstellingen in sfeer, in visie, in stijl. Uiterste
van anti-individualisme, geeft dit werk voornamelijk de massa weer. In ‘Het sienjaal’,
twee jaar later verschenen, wordt de stemming beheerst door een warmer, humaner
gemeenschapsgevoel, dat in brede, hymnische regels zich uiten wil. Spanningen van
explosieve vers-verkorting naast psalmodiërende vers-verbreding, spanningen ook
van lijfelijke leefdrift naast vergeestelijkte offerbereidheid, kenmerken het werk van
Paul van Ostaijen, zoals trouwens van geheel de groep zijner toenmalige
geestverwanten: Gaston Burssens, Wies Moens, Marnix Gijsen, en de reeds oudere
modernist Karel van den Oever, van wie de meesten zich in 1920 concentreerden
rondom het tijdschrift ‘Ruimte’.
Ondanks de veel minder dramatische omstandigheden heeft ook in het neutrale
Nederland de oorlog de scheiding der generaties verscherpt. Hoe toegankelijk de
Gids en de Nieuwe Gids, de Beweging en Groot-Nederland zich toonden voor
begaafde debutanten, toch zochten sommigen hunner een eigen centrum, vrij van
traditie, vrij van de schoolse stijl der erkende grootheden. In 1916 was door
protestantse jongeren als Willem de Merode en Ernst Groenevelt een klein literair
blaadje uitgegeven: ‘Het Getij’, vol nobele en humane bedoelingen, maar tamelijk
traditioneel, en niet opmerkelijker dan De Merode's eerste bundel: ‘Gestalten en
stemmingen’. In 1917 echter kreeg Het Getij een sterke modern gezinde inslag door
het werk van de prozaist Constant van Wessem en vooral van de dichter Herman van
den Bergh. Diens gelijktijdig verschenen verzenbundel ‘De Boog’, met z'n
expressionistische voorkeur voor kernachtige, op zichzelf staande woorden als
onmiddellijke weergave van de realiteit, hetzij de uiterlijke der scherp-geziene dingen,
hetzij de innerlijke der scherp-gevoelde emoties, wekte bij vele jongeren, waaronder
Marsman, een grote bewondering. De kritieken en
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essays, waarmee Van den Bergh voornamelijk in de jaren 1917 en 1918 een
stelselmatige strijd voerde tegen epigonisme, dromerige romantiek en
wijsgerig-sentimentele levenscommentaar, versterkten hun aller wens naar eigen
karakter, eigen taalgebruik, eigen levensvisie. Zo ontwikkelde zich Het Getij tot
centraal orgaan der nieuwe generatie: een orgaan, waaraan dan ook al spoedig M.
Nijhoff, de juridische student C.J. Kelk, de merkwaardige groninger literator Hendrik
de Vries en de uit Leeuwarden afkomstige medische student Slauerhoff medewerking
verleenden. Hier ligt het beginpunt van de stroming, die na 1924 tot volle stuwkracht
komend in ‘De vrije bladen’, dank zij het talent en het karakter van figuren als
Slauerhoff, Marsman, Ter Braak en Du Perron, van beheersende betekenis zou worden
voor geheel de periode 1920-1940.
Hoe zinrijk de formele vernieuwingen in poëzie en proza ook zijn geweest, en hoe
zeer zij een winst van directe schoonheid hebben gebracht die juist bij de beste
schrijvers zichtbaar is gebleven, dieper en duurzamer nog bleek de psychische en
ethische invloed van de oorlog, zoals die zich openbaarde in een ernstig en
hartstochtelijk beleven van de eigen godsdienstige en politieke overtuiging. De
moeilijke periode van massale gevaren, toen zoveel vastgewaande idealen wankelden
en verdwenen, en enkel het wezenlijke van leven en dood z'n waarde behield, had
de besten en de naar geest en karakter meest begaafden onder de jeugd de enige
blijvende zekerheid doen vinden in manlijke trouw aan de eigen wereldbeschouwing.
Geen conservatisme was dit, integendeel: want deze wereldbeschouwing was eerst
in de nood gevormd en gehard. Al werden hierdoor de onderlinge verschillen sterk
gemarkeerd, het onderscheid tussen enerzijds de nog macht-loze strijdvaardigheid
der jongeren en anderzijds de machtige behoudzucht der ouderen was zó overheersend,
dat de nieuwe generatie nog lang een zekere eensgezindheid behield.
Kan men in de allereerste opzet van Het Getij de bron zien van de stroming der
jong-protestanten, zoals die na 1922 haar bedding zou vinden in het maandblad
‘Opwaartsche wegen’, in de oorlogsjaren begonnen ook de jongere katholieken zich
te organiseren. Het periodiek ‘Van onzen tijd’, oorspronkelijk maandelijks maar
sedert 1910 wekelijks verschenen, was ondanks kundige kritische medewerkers als
Maria Viola en L.J.M. Feber, toch tamelijk conservatief gebleven. Daarnaast stichtte
de voor-
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uitstrevende cultuur-historicus Gerard Brom het maandblad ‘De Beiaard’, dat
gedurende enige jaren de belangrijkste krachten uit de tussengeneratie tot zich trok.
Ook het weekblad ‘De nieuwe eeuw’ verwierf invloed, vooral door de essayistische
bijdragen van de bekeerling Pieter van der Meer de Walcheren. Maar pas ‘Roeping’,
door Dr. Moller opgericht in 1922, en eerst recht ‘De Gemeenschap’, sedert 1925,
toonden kracht en aard van de beweging der katholieke jongeren, die door de
scheppende en kritische begaafdheid van schrijver als Gerard Bruning, Antoon
Coolen, Jan Engelman en Anton van Duinkerken van grote waarde zou worden voor
geheel onze literatuur.
De vijfde groep tenslotte: die der socialisten, bezat slechts gedurende éen jaar een
klein eigen tijdschrift: ‘De nieuwe stem’, waarin de onderwijzer en romanschrijver
A.M. de Jong, inmiddels benoemd tot kunstredacteur van Het Volk, enkele principiële
kritieken publiceerde. Tezelfdertijd brachten de vroegste verzen van Margot Vos een
duidelijk bewijs, dat ook de socialistische poëzie, althans volgens de opvatting van
Adama van Scheltema, zou worden voortgezet. Maar spoedig daarna begonnen ook
andere jongeren met hun publikaties, die echter ondanks het grote voorbeeld van
Gorter en Henriëtte Roland Holst meestal meer belangwekkend zijn als aanklacht of
getuigenis dan als kunst. Toen de kruitdampen van de oorlog allengs optrokken en het vredige veld der
literatuur weer tot de horizon zichtbaar werd, bleken er dus, behalve de ongeveer
vijftigjarigen als Verwey, Henriëtte Roland Holst, Boutens, Vermeylen, Streuvels,
Van de Woestijne en Van Schendel, die in de kracht van hun leven waren, twee
generaties gereed te staan tot scheppend en kritisch werk: de dertigjarigen en de
twintigjarigen. En hoewel de dertigjarigen in boek na boek zouden bewijzen, geenszins
de minderen te zijn naar talent en karakter, toch is het de toon der jongsten die tussen
1920 en 1940 het vijfstemmig koor onzer letteren heeft beheerst. Zij ook zijn het,
die bij het stijgen der gevaren zich hun taak als goede Europeanen steeds sterker
hebben gerealiseerd.
Aldus is de literatuur bij voortduring trouw gebleven aan haar karakteristieke
roeping: de kunst te zijn, waarin de diepste geestelijke en maatschappelijke krachten
en spanningen van mens en volk zich openbaren in schoonheid. -
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