
Geachte Hoarders.' 

nij ons in _-\.frika gaat het op cnltuurgebied z6, dat wij 
pas de eerste clruppels gE:1yaar \\·or<len, als een bui in E uropa 
al amper hec::it uitge:woed. 

Hlustraties yoor die b.::wering zijn tc omlenen aan ons 
cultuur-le1·en op het t errein var1 staatkunde en staathuishoud
kunde, 1·an rechts\\·ezc::n en wetensc;hap en nog 1·eel meer. 

Zo komt he: ook, dat pas cez.::r dagen :nin oi meer oiii
Lit:el onclc:r de aandacht mo stnclert:nd Jong Zuid-.\frika ge
i.Jracht is het bestaan Yan een geheel nieu\Ye Litc::ramur-rich
;:ing in H olland 1), die imus:;en al dateert rnn omstrec-ks rSSo. 
\"oorzo\·er n·ij hier in actueei contact met de Xederl. Letrer 
kunde leven, zijn \Yij middelern·ijl rnortgegaan, mo hcd- en 
huli-oiiiciele zijde als materiaal aan ons studerend jong ge:
~bcht ,·oor tc: zetten produkten uit de n oegere literatunr
i-'C:riode, waaronder zelfs vele, die in H olland reeds lang naar 
de pakzolder n :rwezt::n zijn. 2) 

Doch die niem\·e literatuur en een waarderings-oordcel 
01·er haar is nn oncler ons a:m de orcle gdtdd door de rede, 
geho~tden in de jongste jaarvergadering 1·an ,,De Zt:id-_-\.i:-i
kaansc _-\.bLl..:::!Iit:' ', u:n U0,5 jeL:,5<lige corpora.tic, <lit:, blijkcns 
haar statuter.., zich ten doe! stelt, niem1· letterkt:.ndig le1·en 
onder ons te wekk..::n. 

).kt die r.;;de, en de protesten tegen die rede uitgegaan, 
heeft het onde:rm~rp ,·an cie nieu\Yt: richting in de Xcde::
landse: Leti:erkundc:, c!an cindeiik zijn n:rschijning op pub:iek 
tc:rrcin :;cr:1aakt. En dit icic is niet zondt::r in..-lotJ ge:\n:<::St 
up cl<:: k1.:uz1:: y;:in oEs untlt:rwc:rp, hicr onder b,·h ande:ling . 
\\"ant ook \\·ij he:bben ernstige: be:z\nren te.c;t::n de be:doelc:e 
:\kademie-rccle . \"crschilknde d~rnil-opmcrkingL·n da.:ror:1trcnt 
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verwijzen wij naar onze .Aantekeningen, doch een protest mo
gen wij hier ter plaatse niet terughouden, een protest namelik 
tegen de wijze, waarop dit \·oor studercnd Jong Zuid-Afrika 
zo belangrijke ondern·erp aan de orde gesteld is. 

De hooggeachte spreker houde ons de opmerking ten 
goede, dat nu, in onze 2oste eeuw, geen literair produkt, en \·eel 
minder nog een hele periode van literatuur, met een paar sub
jectieve oordeE:h ·ellingen, met een breed autoriteitsgebaar naar 
de trant van Jeffreys kan worden afgewezen. Tegen dezc 
methode moeten wij zeer nadrnkkelik: J effrey's eigen wapen 
keren: ,,This will never do!" 

\Vant hoe ter wereld kan een literaire periode 
gckcnd worden uif en geoordeeld worden naar enkele 
eigenaardigheden in haar woordgebruik, of naar de 
toon en de trant, waarin enkelen h unner - niet ku.nshverken, 
maar - kritieken geschreven hebben; of naar enkele losse gre
pen van proza en poezie, ter vergelijking geplaatst naast even 
losse en even subjectief gekozen citaten uit andere literaturen . 

't )lag zijn, dat zulke elementen voor hier en daar een 
persoon voldoende zijn, om het summum op te maken van z'n 
eigen wel- of onbchagen, maar onder literair-historiese kritiek 
verstaan wij in onze dagen iets anders, iets deugdelikers. Z6-
veel zelfs eist op dit gebied een zuivere methode, en zoveel om
vattend is de stof, die de nieuwe literatuur ons aanbiedt, dat 
wij, alleen geleid door ' t actueel belang van de zaak, ons zijn 
gaan wagen aan de behandeling van dit onderwerp in 't eng 
bestek van een rede. ::\u eenmaal die taak: voor ons ligt, z1J 
dan ook vooropgezet, hoe wij haar behandeling verstaan. 

\\"ie van een literatuur-periode een beeld ontwerpen, en 
in haar geestelik bestaan een inzicht geven wil, moet uitgaan 
van bet feit, dat literatuur opkomt uit het !even. Al wat daar 
in een bepaalde ontwik:kelingsphase van een volk werkt en 
gist, 't zij mate1ieel of ideeel, reflecteert zich in de literatuur. 
De eigenaardigheid, de karakteristiek van beide, n.l. van dat 
!even en van zijn literaire reflex, wordt het scherpst gekend 
door te onderzoeken in hoever daar is voortzetti.ng van, en in 
hocver daar is contrast met de voorgaande periode. Dit onder
zoek is de weg om ons te leiden tot een eerlik waarderings-
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oordeel, want in 't verleden ligt ·de verklaring van 't heden. 
Ook moet niet uit het oog verloren worden, dat de literatuur 
als eigenaardige reflex van 't leven ener periode niet op zich
zelf staat, maar dat in allerlei andere kunst dat leven op min 
of meer dezelfde wijze zich weerspiegelt, zodat de uitingen 
van de verschillende 1..-unsten elkaar aanvullen en deels ver
klaren; ons te zamen veraanschou"·elikende, hoe kunst opwelt 
uit de diepste fonteinen van het geestelik bestaan ener periode. 

Deze inzichten als leiddraad nemende, liggen dus prakties 
de volgende vragen ter beantwoording voor ons: re. \Velk 
geneties verband bestaat er tussen de nieuwe literatuur en die 
van de voorafgaande periode? 20. Hoe openbaarde zich de 
cultuurbeweging, die de nieuwe richting te voorschijn deed 
komen? 3e. \Vat heeft d~e nieuwe richting zich voorgesteld 
te bereiken, meer en beter dan de vorige periode; en wat is 
bereil't? 

In de beantwoording van deze vragen zullen wij ons tot 
algcmene hoofdtrekken bepalen. \\-ant de Haag is niet, wat 
heeft die of die schrijver geproduceerd, \\·at waren z'n objek
ten, hoe was z'n stijl, enz. }faar de vraag is: te vinden de 
stijl -van het tijdperk , d. w. z. de leidende kunst-idee van de 
periode, en de methode, of zeg maar het precede, door de 
toongevende kunstenaars toegepast, om die kunst-idee te ver
wezeruiken. 

Ten slotte zal de vTaag niet kunnen uitblijven, zij 't ook 
weer in zeer algemene zin, naar de waarde van die nieuwe 
kunst-idealen en naar de mogelike blij-vende winst, die daarmee 
voor de n~aat~chappiJ, vo0r de cultuur bebaald is. 

In de Proza-kunst en in de Lyriese Poezie is tot dusver 
de stijl van de tegenwoordige Literatuur van l\eder1::mci 1ot 

z'n krachtigste en meest eigenaardige ontwikkeling gd~crnen. 
Daarom zullen we op die twee onze aandacht conceut~en. 

Slaan we eerst een vluchtige blik op de periode, die 
vooraf ging, en die in de geschiedenis als de Romantiese ge
boekt staat. 

Ook die Literatuur werd geboren uit verzet tegen de geest, 
w aaruit haar voorgangster leefde; verzet namelik tegen een 
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duf classicisme, dat de wereld, de mensheid, het leven, het al 
wilde omvatten in de greep van filosofies doende verstandelik
beid. H et was vooral in bet tweede kwart van de rge eeuw, 
dat de boeien te sterk begonnen te knellen \·an bet hooggc:
roemde nuchter-verstand, waarvan, ten koste van de minder
gegoeden, de stoffelik bevoorrechte klassen het monopolit:: 
hielden, en dat hoe !anger hoe meer alle uiting van de intui
tieve mens, van hart en gemoed, alle geloof aan ide : ele mo
gelikheden dreigde te verstikken . Los, weg wilde men, onder 
de plak uit van die verstands- of droogstoppel-mens. H et 
rnocht dan waar zijn, dat het goud van het \Vare, het Goede 
en het Schone treurig verdonkerd lag in de gewone menselike 
samenle\·ing, ja, zo in kleine greintjes verspreid en opgelost, 
dat zijn glans niet meer helder uitstralen kon; dat alles mocht 
waar zijn, <loch de mannen van hogere aspiratie wilden daarom 
de ideeele le\·enselementen niet laten miskennen en dooddruk
ken. ~een, als dan bet \Yan~, het Goede en bet Schone niet 
voor ieder zichtbaar konden doorblinken in het leven van elke 
dag , dan zou men die ideee1e e1ementen los"·ikkelen uit het 
alledaagse dof gedoe; ze daar uitheffen en uitlouteren, om zc 
een zelfstandige gestalte te geven in een eigen wereld <ler ver
bcelding; een zelfstandige gestalte in gecreeerde helden e11 
heldinnen, mannen en \Touwen van hoge moed en van supe
rieure condities, 't zij ze die ten goede of ten kwade aanwend
<len; mannen en vrouwen, kloek van wil en daad. 

Dit is de grote gedachte, die de Romantiese kunst bc
bcerst heeft; dat was het ideaal, waamaar zij streefde. E n 
het is te verstaan, dat een kunst, om een dergelijk ideaal te 
verwezenliken, haar materiaal bij voorkeur gezocht heeft in 
het verledeu, in t1jden die beroerd werden door grote proble
ruen en waar, in de strijd om die problemen, vanzelf gestalten 
-0prezen van grootser en interessanter proportien, dan bet rus
tiger en meer verfijndc heden te aanschouwen gaf. Zo 
is de bistoriese roman de kracht geworden in die literatuur en 
vindt men in hem het beste, wat zij in Nederland heeft voort
g1:bracht. 

Doch niet alle romans van die periode zijn in de hoge his
toriese trant. Daar zijn er ook, die zich bewegen op bet terrein 
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· 1 :in het gewone le\·en. Op dat terrein openbaren zij evenwel een 
grote schuchterheid; verder dan in de ontvangkamer van <lat 
.huis des dageliksen le\·ens brengen zij ons niet. Zij zijn eclectici. 
uitkiezend de levensverschijnselen, en zelf scheppend zulke 
milieus, als met bun optimistiese le\·ensaanschouwing stroken. 
H nu scbroomvalligheid, om ons in al te nauw contact te 
brengen met de n·erkelikheid, \mar die schrijnt en pijnt, laat 
zich overvloedig uit hun werken illustreren. 

\Vij bepalen ons tot een voorbeeld. En evenzo volsta een 
eukel voorbeeld als staal van de vrijmoedigheid, waarmee ze, 
naar hun behoefte van 't ogenblik, de dingen van 't werkelikc: 
leven ombuigen tot onn·erkelikheden. 3) 

o ,·er 't algemeen kan men zeggen, dat deze romantiese 
ver beeldingsn·ereld ons even na of eYen Yer staat als de dieg
kunst aan een schaatserijder. Een schaatserijder in de snel
heid rnn zijn vaart, de luchtigh~id van zijn wendingen , de 
speelsheid van z'n zwaaien en Z\\ieren, kan zich namelik wel 
enigennate de gewaarwording van vliegen realiseren, maar dan 
moet de ,·erbeelding z'n schaatsers-gewaarwordingen sterk aan
zetten .. Zo kunnen ook mj 't best in die roman -wereld mee
leven, als we ooze gen·aarwordingen onder enige atmosferen 
Yerbeeldingsdruk zetten. 

Geiijktijdig met deze literatuur, doch op veel kleiner 
schaal, heeft nog een proza-kunst gebloeid, die toen als rea
list iese kunst bestempeld werd . Zij vindt haar type in de 
Camera Obscura. Zij stood op tamelik vertrouwelike voet met 
het gewone dagelikse leven, al was ze niet zonder preutse g e
reserveerdheid. :Ylaar ver staat ze nog af, van wat in de vol
gende periode realisme heten zal, want obje1.."tiviteit in die 
strenge zin is haar vreemd. De auteur stapt zelf al gezelsende 
als een Cicerone met u het stuk leven door, en dwingt u het 
te zien met zijn waarderingsoordeel. \' oor alle personages en 
voor alle tocstanden, die hij tekem, heeft hij zijn lof en blaarn . 
Het ,,Ik" van de auteur speelt in de Camera nog zo'n grore 
Tol, <lat ~4 van Potgieter' s grieven tegen <lit boek gericht ~ijn 
tegen de moraal en de filosofie, die Hildebrand tussen de re
.gels door, of als opzettelike toepassing, ten beste geeft. 

Dit wat het proza aangaat. 
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De poez1e van de meeste dichters <lier periode - voor
zover niet ,,huiselik" of stichtelik - is ook romanties. Haar 
onderwerpen zoekt ze bij voorkeur in buitengewone, excep
tionele gevallen; hoog gekleurd worden alle situaties \·an 
droefbeid en blijdschap; de gespannenheid rnn de conceptie 
werkt zo sterk terug op de dictie, dat de taal van die poezie 
zich hoe !anger hoe meer van de nahmrlike zegging ver
vreemdt. 

Een tijd van hoge bloei heeft deze romantiese kunst be
leefd. Het hart van het volk in z'n brede rijen had deze kunst 
gewonnen. \Vant bet volk vermeit zich gaarne buiten de wer
kelikheid in het wonderbare, het grootse, evenals een kind in 
de sprookjeswereld. Doch weldra zou oyer haar 't Yonnis gaan: 
Die romantiese wereld zou een heel aangename wereld wezen, 
als ze bestond; als we er werkelik in leven konden. 

\Yant de maatschappij zette inmiddels haar ontwikkelings
gang voort, die de strekking vertoont om het gebied der ver
beelding in te perken ten bate van dat der positieve kennis. 
K.:!1 geprikkelde geest \·an waa,·heid-zoeken gaat aan 't werk 
op allerlei gebied van wetenschap. De natuurkundige labora
toria geven de stoot; hun experimentele methode ,-indt alge
mene toepassing; feiten, toestanden onderzoeken, materieeI 
verzamelen wordt de leuze voor de studie van geschiedenis, 
physiologie, psychologie, maatschappij-leer, enz. Het menselik 
brein fosforesceert van denkspanning, rukkende en plukkende 
aan allerlei bedeksel der waarheid. 

Z6 gaat het eerst op 't gebied van wetenschap, en zo gaat 
het straks ook op 't gebied van de kunst . Ook de 1..'UDstenaars 
stuiten op hun terrein op allerlei, als versiersel bedoeld, bedek
sel en omhulsel van de ware aard der dingen. Ook zij gaan aan 
't plukken en ruk.ken, 'want 't wordt hun langzamerhand open
baar, dat al die versierselen niets dan vervalsingen zijn; dat er 
geen echte schoonheid zonder eerlikheid is, en nu wordt 't 
bun leuze, dat elk ding het onvervalst getuigenis van zijn aard 
en bestem.ming open en bloot vertonen moet. \Veg nu met alle 
toegevoegde, alle willekeurig-aangebrachte ornament in de 
bouwkunst. De schoonheid van een gebouw, als geheel, zal nu. 
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te vinden zijn hierin, dat het in harrnoniese gestalte drager 
zij van de idee zijner bestemming; schoonheid dus in en door 
de waarheid; de waarheid n.l. van overeenstemming tussen. 
cloel en middel. En zo gaat bet voort : In de kamers van onze 
moderne huizen wordt de ware constructie van een muur niet 
meer verdonkeremaan d door er papier op te plakken; geen ta
pijten met geweven bloemen vindt men daar meer, geen zui
len van pluche en andere leugenachtigheden; daar is geen 
vrees meer om te laten zien, dat de deuren onzer h uizen en 
kasten hengsels nodig hebben; die behoren tot hun wezen , 
hun aard; laat ze juist zien; smeedt ze in strenge schoonheids
lijnen en laat hun staalblank spiegelen op 't donkerbruin van 
't hout, tot bekoring van elks ogen. Aan onze stoelen geen 
houten blaren of vruchten of andere onbestaanbaarheden meer 
tot sieraad; boU\v een stoel zo, dat hij daar staat in sierlike 
lijn en vorm, u uitnodigende, u dringende om te gaan zitten 
en behagelik in hem te gaan rusten, want dat is het ding z'n 
bestemming. 

En toen op aller lei kunstgebied deze richting nog aan ' t zoe-· 
ken en 't omtasten was, toen had de nieuwe geest reeds enige 
tijd en met vaste hand zich geopenbaard op dat ene kunst
terrein, waar 't genie van de Ilollandse natie nog altijd toon
gevend is voor de hele wereld : het terrein van de 
schilder1..llllst. Daar begon 't al heel spoedig te leven 
rnn nieuw- en raak geziene waarheid : in de bonte· 
landschappen van "Willem Roelants, in de zonnige wei
den van Jaap :L\Iaris, in de dromerige heiden van Mauve, 
in Breitner's brutaal verlichte avondgezichten van Amster
dam. En wiens hart trilt niet van de gewaarwording van het 
n ieuwe, als hij een zeetafereel van Mesdag vergelijkt met de· 
zeeschilderingen onzer - 6ok beroemde - r 8e-eeuwse mees
ters. 

Bij l\Iesdag geen lijnen en kleuren, die een schoolse 
werlmetl.i,;de ven aden, producerende een nobel ding van· 
kunst, maar bij :Mesdag het ding, het stuk natuur zelf, als be
trapt op de daad van zijn uit- en inwendig bestaan, zodat we
in direkte gemeenschap gesteld worden met z'n innerlikste· 
wezendheid. 



I O 

l\iemand beschuldige ons, dat wij afdwalen van ons on
derwerp. Zeer opzettelik maakten wij <lit u itstapje op 't ter
rein van andere h.'1.Ilsten; want duideliker, wijl zuiver aan
schouwelik, treedt bier v6or ons de kern van 't nieuwe kunst
beginsel : de schoonheid zit in de wezens-openbaring van 't 
object zelf; alle mooie omheendoenerij is leugen. Ziedaar de 
open waarheidszin, die ook de grondtoon aangeeft voor de 
nieuwe literaire h.'1.Ilst, in scherpe tegenstelling met de voor
afgaande romantiek, die haar kracht zocht in verbeelding
rijke omhulling der dingen. 

't Zijn de dichters, die · <le openbare strijd voor 't niemn.: 
op literair gebied begonnen : en door hun critiek op de oude 
school en door eigen, nieuwe productie. 

\\-at in hun nieuwe werk 't meest de aandacht trok; wat 
de bewondering van enkel~n, de critiek en de spot van dui
zPn den gaande maakte, was hun taal. Zulke woorden en 
woord-combinaties, zulke wen<lingen, zulke ongewoonheden : 
dat \\as 't wegwerpen van alle dusver geldend taalgezag. 

\Ve komen straks nader terug op de toen zich openba
harende noodzakelikheid rnn taalvernieuwing voor de dich
ters in ' t biezonder. Hier zij alleen het grondbeginsel aange
geven, en kortelik gezegd, dat heel dit geruchtmakend ver
schijnsel in de grond niet anders was dan de natuurlike, lo
giese werking van de wet der expansie op 't gebied van de 
taaL Immers : gege\·en enerzijds dat daar een nienw inzicht in 't 
ieven "·as gaande geworden; dat nieuwe dingen in de ziels
innigheid "·erden opgenomen; dat de eminentste mannen een 
heel nieuwe geestes-houding begonnen in te n emen bij de 
waarneming van het leven. En gegeven anderzijds, dat taal in 
haar diepste cssentie niet is een overgeleverd stel van woor
den en uitdrukkingen, maar veel meer 't instrument, waar
door 's mensen zielswerkzaamheid zich openbaart, dan is de 
conclusie onvennijdelik, dat alle nieuwe zielswerkzaamheid de 
behoefte te \·oorschijn roepen zal - niet aan een geheel nieuwe 
taal, maar wel - aan een taal van nieuwe, grotere capaciteit; 
een taal met nieuwe elementen en andere aan"'en<ling van de 

.oude. 
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Want de Oude School, de ' Romantiese, had, gelijk \Vij 
reeds zagen, op al haar 1.-unst-objecten een soort ,-an omhul
lings-methode toegepast; liefst zag zij de gehele wereld in een 
nevelige schemcrschijn, de ware omtrek der dingen verdoeze
lende. Zo moest "·el, in 't algemeen genomen, haar taalweef
sel iets gaan Yertonen Yan de structuur van teer-mooi sluier
gaas. 4) . 

De Xieuwe School, daa~entegen, zich noemende de Rea
listiese, kende ,,geen reiner moraal, geen dieper houvast voor 
de zoekende ogen \·an de kunstenaar en voor zijn brandende 
h artstochtsziel, dan rv aarlzeid, al . is ze ruw, helemaal bloot, 
en scheurend \\Teed." Hier zou dus - althans wat het proza 
betreft - aan de taal, in plaats \·an een omhullings-, een ont
hullingstaak wachten. Opnemen rnn nietrn·e, afstoten van oude 
elementen: 't is een natuurproces. \Yij nemen 't waar bij de 
vruchtzetting. De \Tuchtkern neemt nieuwe sappen op, en 
zwelt, en stoot straks af de beschuttende bloesemblaren, al 
had ze er nog zo sierlik mee gepronkt. 

Gelijke cultuurtoestanden hebben ten allen tijde en O\·eral 
dezelfde uitwerking gehad. Zo waren }Iarnix in de r 6e, Hooft 
en Vandel in de 17e eeuw taalreformeerders . En zo varu:clf
sprekend is zo'n proces, <lat reeds bij de aanyang van de nicu
we cultuur-periode in Frankrijk Juies Lemaitre verklaren kon : 
,,I k ben o\·ertuigd, dat de "\\ijziging in de taal veel sneller gaan 
zal dan ooit sinds twee eeuwen." 5) 

De uitk:omst heeft dan ook reeds lang het goed recht en 
de eminente ,·erdiensten rnn de nieuwe taalvorming bewezen; 
en zij , die het k:cnmerkende van deze geestes- en taalrichting 
meenden te \mden in wat ongewone woorden en woordkop
pelingen, hebben al lang gelegenheid gehad zich te bekeren 
van hun bekrompen cultuur-inzicht. 

Tot zover de nieuwe taal. En nu ...... de jonge strijders 
zelf voor al <lat nieuwe? 

Zij voelen zich sterk; met open vrijmoedigheid zullen zij 
het leven naderen van uit het standpunt hunner nieuwe le
vens-aanschouwing. \\-ij zouden de jonge, rurnoerige groep 
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van p rozalsten, ook nog in dezer voege bij u kunnen aandie
nen: 

In de 18e eeuw hebben we geh ad, over heel Europa, de 
Literatuur van de ge'1oelsmens : een en al gevoel en aandoe
ning, de bijna loutere zielemens. 

T oen is gevolgd de Romantiese periode, de bloeitijd van 
<le -verbeeldingsmens. Zijn verbeelding ontvlamde even snel en 
beftig als 't gevoel van de I8e eeuwer. En nu? Onze heden
daagse Realisten? Zij brengen ons de Literatuur van de mens 
met het denkend brein, het ziende oog, het luisterende oor, 
de tastende hand, en al deze wakkere organen werkende op de 
impuls rnn petillerende kunstenaarsdrift. 

V an verschillende kanten kunnen we hen naderen. Laten 
we eerst eens letten op hun niemYe werktnethode, hun precede. 
Uiteraard moet dat al heel anders wezen dan we bij de Ro
mantici gewoon waren. l:Vant 't gaat nu niet meer om 't ont
werpen en uitbeelden van krachtfiguren, die 't best hun \·er
schijning maken in grove, decoratieve lijnen en kleuren. Hun 
objecten zijn nu mensen en dingen van de meest gewone prcr 
portieen. En daarvan zal bun 1..'llnst een representatie moeten 
geven, die belangstelling wekt en gaande houdt. Als ze zich 
zetten om in deze richting het beste te bereiken, dan stellen 
ze zich een ideaal, zoals 't door de Franse romancier Flaubert 
werd voorgehouden aan de jonge Guy de :Jiaupassant : 

,,Als je -· zo adviseerde F laubert hem - als je een k:ruie
nier passeert, die in z'n winkeldeur zit, of een concierge, die 
op de stoep zit een pijp te roken, of een standplaats van huur
rijtuigen, - beeld me dan die kruienier en die concierge uit, 
z6 juist en z6 fijn, dat al het eigenaardige van hun innerlik 
wezen tegelijk aan de dag komt; z6, <lat ik die kruienier en 
die concierge niet kan verwarren met enige andere kruienier 
of concierge. En laat mij zien door een enkel woord, waarin 
een van die huurknollen verschilt van vijftig andere, die hem 
voorafgaan of hem volgen. " 

Ziedaar een interessante, een pikante opgave, maar die 
geheel voor zichzelf spreekt, en geheel in hannonie is met wat 
we tot dusver vonden omtrent h et streven van de nieuwe 
kunstzin, n.1. het zo direct mogelik tot ons overbrengen van 
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bet uit- en imYendig bestaan der dingen. \V-ij zouden u een 
overvloed \'an exemplariese voorbeeldcn \'an deze methode 
kunnen citeren, <loch rnoeten ons tot een enkele bepalen. 6) 
En hoeverreweg deze direl"te methode bet wint ,-an de werk
trant der romantiese school, blijke nog uit twee voorbeelden, 
die we ter \'ergelijking eveneens hierachter afdrukken. 7) 

Door zulk een artistieke werb:nethode slagen de Xieuweu 
er in, ooze belangstelling te winnen voor personen, toestan
den en handelingen uit 't meest gewone leven, waarvoor de 
R omantiek m haar hoge vlucht weinig of geen aandacht 
bad. 8) 

Reeds bij eerste kennismaking moet bet de aandacht trek
ken, dat de niemYe woordkunstenaars het landschap, de stads
en dorps-milieu's, de binnenhuizen, kortorn de gehele uiter
like, s toffelike wereld aansch'ouwen met de gedetailleerde 
schoonheidsziening, die zo biezonder kenmerkend is voor de 
Nederlandse schilderlnmst van alle tijden. 

,,Alzoo schildert - zegt Hugo Verriest - alzoo schildert 
Steyn Streuvels met bet woord, en wat hij schildert, staat in 
voile licht, plasschend licht en kleuren, in bloei van !even. 
H et roert en waagt en is bezield." 

Sommigen van hen z1jn dan ook zeer beslist in het erken
nen en verklaren van deze eigenaardige trek hunner kunst. 
Dezelfde St. Streuvels verklaart o.a. <lat hij nooit invloed on
dergaan heeft van andere schrijvers, maar <lat de enigf· kum:t, 
die bcvruchtend op hem inwerkte, was de 1.."Uilst van de 
Vlaamse Schilderschool. En hij "·ijst zelfs aan, welke eigen
schappen \'an zijn werk hij dankt aan de invloed van Jordaens, 
en van Breughel en Yan Teniers. 

~Ierkwaardig is ook de bekentenis van de beroemde franse 
romancier Huysmans (die oorspronkelik schilder was), <lat hij 
bet penseel met de pen is gaan verwisselcn onder de i.nvloed 
van de Hollandse schilderijen, die hij op 't Louvre in Parijs 
zag. ,,Het kwam mij voor, zegt hij, dat zulk werk met de 
pen te doen zou zijn." g) 

Goethe bcschrijft in een kort gedicht een mooi morgen
]andschap, en besluit zijn vers : 



14 

Fiinde sich em ::l"iederlander hier, 

Er niihme wahrlich gleich Quartier. 

Und \vas er sieht und was er malt 

\Vird hundert J ahre nachgezahlt. 

Deze hulde aan de ingeschapen kunsttrek van de Hol
landse natie is volkomen gerechtvaardigd. Daarom juist is 
het zo vreemd, dat van die geniale nationale trek weinig of niets. 
te bespeuren viel in de Kederlandse letterkunde. Om eens. 
een kras voorbeeld te noemen van 't erbannelik tekort op dit 
punt : Bilderdijk vertaalt uit de Ilias van Homerus het af
scheid van Hector en Andromache. l\laar van Hektor's helm, 
die - afgezet - daar stond te fonkelen in de zonneschijn, en 
van die mooie gordel van de ,voedster, vindt ge in deze gladde, 
classistiese vertaling niets. En wilt ge een voorbeeld uit de 
Romantiek, neem dan eens de moeite om op te slaan blz. IOI 
en ro2 van l\Iev. Bosboom's ,,Majoor Frans". Daar zult ge 
,-inden de beschrijving van een oud, vervallen kasteel. En 
vergelijk die beschrijving eens met de uitbeelding van een 
soortgelijk objekt in de schets ,,Fabrieksleven" van J. 
Everts Jr. \Vij beweren, dat deze twee voorbeelden exempla
ries zijn voor de methode van de oude en die van de nieuwe 
school; daarom beroepen wij er ons op met vrijmoedigheid. Io) 
Het vermogen van het mooi-zien der werkelike dingen was 
er uit bij onze dichters en proza1sten. ~faar de mannen van 
de nieuwe school, beide dichters en prozaschrijvers, wreken 
zich n u van dit onnationaal tekort aan artisticiteit. 

Er zijn tegen deze hun wijze van doen verschillende grie
ven aangevoerd, waarvan wij heel wat moeten toestemmen. 
Doch wij stellen daar tegenover : hoe universeel echte kunst. 
ook in haar wezen zij, de kunst van elk volk, op zichzelf ge
nomen, zal altijd particularistiese trekken vertonen. Laten 
"ij daarom aan deze mannen van Holland en van Vlaande
ren het recht gunnen, om ons nationale Hollandse en Vlaamse 
kunst te leveren; d1e trek is bet merk en stempel van haar 
echtheid. ,,Ik: ondervind, zegt Steyn Streuvels, dat de geest, 
welke die oude (schilder)meesters bezielde, de geest is van 
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mijn volk. lk zelf ben als schrijver het voorbrengsel van <lat 
Yolk, van dat Vlaamsche ras." 

Bezien we nu diezelfde prozai"sten wat nader van het reeds· 
aangeduide standpunt, namelik als representanten van de cul
tuur-phase hunner periode, dan brengen zij ons in aanrak:ing 
met allerlei vraagstukken van godsdienst en zedeleer, van wijs
begeerte, van psychologie en physiologie en sociologie. En zo
horen we in hun werk de n agalm Yan de zwaargclaarsde dreun
s tap der moderne wetenschap. 

Die wetenschap van het laatst der rge eeuw heeft zich 
vooral gekenmerkt door haar belangstelling in het belangwek
kendst ondennaanse object van studie: de mens. Een nieuwe 
leer omtrent de mens vond haar oorsprong in de laboratoria 
en studeer-cellen. Volgens die leer is de mens, wat zijn stof
felik deel aangaat , een prodl~kt van materieele gegevens, en 
zijn geestelik deel is niet anders dan een opstuwsel, een subli
maat van diezelfde materieele gesteldheden. :\-I. a. w _ de mens 
is niet een onafhankelik wezen, zelfk:iezend ten goede of ten 
h."Wade. Erfelikheid, mngeving en opvoeding zijn de factoren 
die zijn physio-psychies complex bepalen. Al zijn doen en 
laten is onvermijdelike reactie van zijn physio-psychiese ge
steldheid, onder de prikkel van de iuwerkende omgeving. 

Onze kunstenaars zijn door die nieuwe leer aangegrepen, 
het eerst en mecst. \Vant echte kunstenaars leven dubbel sterk 
het leven van hun tijd met zijn gecstelike en stoffelike beroerin
gen. Nu zien zij de mens, als. kunst-object, in dat nieuwe 
licht, ~n zo zijn velen van hen geworden de strakke noteerders 
van menslevens, zich afwikkelend volgens wetten va'n phy
siese noodwendigheid. 

Van tal van ,,Schetsen" is deze mens-beschouwing de 
rneer of minder sterk doorschemerende ondergrond. Doch 
.\farcellus Emants en Coupcr'-!s hebben ons biezonder typies . 
werk van die aard geleverd. Bij hen niet meer de mens, toege
rust met eigenschappen van lichaam en geest naar de ver
beelding van de auteur, en geplaatst in een eveneens willekeu
rig milieu, waar juist die toegekende eigenschappen 't inte-
ressantste effekt konden bewerken, maar - in plaats daar--
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van - de mens : afkomstig ,·an zulk een voorges1acht, geboren 
uit zulke en zulke ouders, en straks, al zichtbaarder voortge
jaagd in 't ge,veld van physieke en psychiese conditics, in en 
6m hem. Bij voorkeur kiezen de auteurs condities \ ' ::!11 een 
ongunstige soort, zodat we meestal een aldus aangelegd en 
gesitueerd individu zien ten onder gaan. En ais nu de lezers 
klagen over de triestigheid, de sombcrileiu, <lie bij 't lezen 
van zulke pagina's op hen gaan wegen, hen beklemmen, dan 
aanvaarden die auteurs dat niet als een verwijt tegen hun 
k unst; maar dan zullen ze antwoorden : zo is, zo bestaat zulk 
een leven, en als onze uit beelding u onder die indruk gebracht 
hecft, is dit juist cen bewijs, dat onze kunst raak trof, want 
dat de geheime ademhaling van dat trieste leven er in beluis
terd is. II) 

Deze nieuwe leer sluit ?e conclusie in, dat de mens, bij 
"ie kwaad of ondeugd gevonden \\Ordt, geen blaam verdient. 
,,Scheldt men een plant cf een boom uit, omdat ze scheef 
groeien ?" \Taagt een dier schrijvers. En de voorbeelden zijn 
te over, <lat zij dit standpunt zonder schroom aanvaarden. 

De boven aangestipte wet legt voor hen ook een onver
brekelik verband tussen de mens en de natuur, waarin hij 
leeft en arbeidt, en wel zo, dat in die nauwe saamgebonden
heid de ntauur, de centrale, de a11es-omvattende en daarom de 
grotere macht is. Sterk komt <lat uit in het werk van Steyn 
Streuvels . 

Th"e lazen onlangs een korte recensie van De Oogst van 
<ieze schrijver. In die recensie werd gesproken van het ~oeiend 
verhaal van .. . Wiese, Rik en Lida. 

On'\\illekeurig '\\Teven we onze ogen eens uit. ,,De 
Oogst", het verhaal van die en die personen? Zulke 
sterke persoons-herinneringen hebben we wel van Mevrou~ 
Bosboom's en George Elliot's boeken, en van enkele 
psychologen uit de nieuwe school, maar van Steyn 
S treuvels, en inzonderheid van <lit stuk stond, veel meer dan 
die personen, in onze herinnering vastgeplant : het Vlaamse 
land met zijn dorpen en wegen, zijn mijlen-wijde korenvel
den en zijn troepen van joelende arbeiders, die als met de 
na tuurdrang van tre1."Vogels op gezette tijden des jaars ko-
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men en gaan, en al die arbeiders· - met meer of minder weer
stand~n-ennogen - zwoegende onder de drukkende overmaeht 
rnn de natnur, en dan eindelik, ook - ja, maar als stipjes 
te midden van dat alles - die paar personen : \\"iese, Rik en 
Lida. 

Zo heeft Steyn Strem·els het ook bedoeld. Want hij zeli 
\·erklaarde e:ens aan zijn vriend, Andre de Ridder : ,,Gij stads
mensen, ge zijt in de letterkunde als de oude scholastiekers : 
de 1nens is voor hen het middenpirnt van de schepping. Van 
mijn standpunt - van uit mijn venster, wanneer ik heel het 
land met den oneindigen, besloten hemel er boven o\·er
schou\Ye - is 't de Satuur, rnet de menschen erin als on der
deel der schepping." 

En even beslist schrijft hij in ,, 't Uitzicht der Dingen" : 
,,De zomer is ernstiger en van meer belang dan de men

schen zelf, die daar, met al hun ·kleine dingen in 't hoofd, L 
peuteren staan met ijdele bewegingtjes aan dat grote ding : 
het land." 

Deze aansehouwing van de mens als onderdeel van dL' 
natuur Yindt men ook verzinnebeeld in het impressionistics 
t afereel, waannee Querido zijn roman Menschenwee aanvangt . 

In dezelfde gebondenheid als het individu ligt ook cic 
maatschappij. Ook haar voortgang is een proces, op z'11 
scherpst gevat, een proces van atomen. Dezelfde evolutie-lijll 
nls 't indi vidu moet ook zij aflopen. Zn zijn haar mnterie-=-k 
condities geworden wat ze nu zijn, en uit die materieele con
dities heeft zich weer ontwikkeld haar psychies, haar geestt
lik bestaan, met z'n morele instinb..-ten, z'n norm \·an goed e11 
kwaad. Daaruit rnlgt dan ook, dat die norm geen dwingendc 
autoriteit en geen blijvende standvastig heid meer heeft, mam 
dat hij min of meer zelfregulerend in het ernlutie-proces rnn 
de maatschappij mee opschuift. Zo kan 't zijn, dat vandaag 
niet mce:r onzedelik genoemd wordt, wat gisteren nog als zo
danig gebrandrnerh.1: stond. De erkenning \·an een categorie;l
imperatief is weggevallen. 

Van deze niemye maatschappij-leer, rnn dit z.g. histories 
m aterialisme, is de h.-unst der nieuwe prozaisten doortrokken. 
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Vooral in de grotere concepties van enkelen hunner, waarim 
zij 't reusachtig ontwikkelingscomplex, dat maatschappij 
heet, trachten te vangen in hun epics-tragiese ziening en in 't 
geweld van hun uitbeelciingsvermogen. De Fransman Zola 
heeft de wcreld verbaasd doen staan over wat hij in die rich
ting aandurfde. In Holland zijn 't ,·ooral H eyermans met 
zijn Goudstad, en Querido met z'n L e-.:ensgang, Jlenschem.<!ee 
en De Jordaan, die in dezelfde richting gewerkt hebben. Wat 
zij getracht hebben te bereiken, wordt in forse lijnen voor 
onze ver beelding opgeroepen in Querido's kritiek op Dickens. 
en Trackeray, die we daarom gedeeltelik in onze Aantekenin
gen afdrukken. 12) 

De hoogste durf van de naturalistiese literatuur zit in deze
conceptics. Zij willen ons geven , en <lat op grote schaal, wat 
de Fransen genoemd hebben: une tranche de la 11ie, d. w. z. 
Len doorsnede rnn het leyen;' natuurlik het !even zoals het is : 
,,ruw, - heiemaa1 bloot, zif 't ook scheurend wreed". Zonder 
<:nige terughouding brengen deze concepties v6or ons het le
\·en rnn de meest brute kringen der Europese maatschappij. 
Zij zullen aan de dag brengen, zoals een hunncr bet uitdrukt : 
.,de rotheid in die samenleving, van huwelik, moraal, gods
dienst, liefde, handel, sexueel leven, de ellende in alle soort 
vorruen". 

Natuurli.k weten zij wel, <lat zij tegenover het leven niet 
staan als gewone waarnemers en rapporteurs, maar als kun
stenaars, die 't ons moeten weergeven in schoonheidsziening_ 
En werkclik achten zij - althans hun theorie is, zo - <lat heel 
<lit weefsel van maatschappelike ellende kan warden voorge
bracht in schoonheidsziening, als maar de 1..-unstenaar het tra
giese wezen er van vat en tot openbaring brengen kan. 

H et algemene streven van de nieuwe kunst om dieper in 
het wezen der dingen door te dringen, is ook kenbaar in het 
gewijzigd psychologies karakter van hun romans. Sommigen 
hebben naast het boven besproken beginsel, dat alle psycho
logiese mens-uiting door noodzaaks wet bepaaid wordt, nog 
een sterk element behouden van de oude, de empiriese Ik-psy
chologie der R omantiese School. l\!aar de eigenli.ke Xaturalis
ten onder de modernen denken daar al heel min van. Zij ach-
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ten dat de mens in zijn typiese eigenschappen alleen te bena
deren is naar hun methode, die de z.g. tranche de la 'Vie geeft. 
Zola heeft zich gedurig minachtend uitgelaten over wat de 
eigenlik gezegde psychologiese romanciers bereiken willen. 13) 

Een tamelik algemene voorstelling is, dat de realistiese 
h.-unst niet anders bedoelt te zijn dan l."Uilst uit waarneming. ' 
Dit is een dwaling. Van Deyssel begon zijn eerste roman, ,,Een 
Lief de", toen hij zeventien jaar was, en nog maar min waar
neming van 't !even achter de rug had. Hij verklaart zelf, dat 
het helemaal ..Erbetl<fu!gswerk is. Querido heeft in Bresser uit 
,,Levensgang" een parvenu-type getekend, die saam met z'n 
omgeving cen stuk klinkende werkelikheid heten kan, en 
waarvan de auteur toch verzekert, dat hij ontworpen werd 
puur en simpel ,,uit enkele zinnetjes, die hem eens over 'n 
juwelier-parvenu gezegd waren." 14) \\'ij drukken deze ka
ra.b..-ter-schets in onze Aantekeningen af. 14a) Zij zal vanzelf 
uitlokken tot vergelijh.-ing met het bekend parvenu-type uit 
de Camera, en de vele dito's uit de Engelse literatuur. Die 
vergelijking kan de ogen openen voor de energieke, diepe in
griffingen van de tekenstift onzer realisten. 

Bij voorkeur - zeiden we reeds - zoeken de nieuwe 
prozai"sten hun object in de meest brute kringen van de Eurcr 
peese samenleving. 't Laat zich Yer'klaren. Levens-ontleders 
zijn ze, en de analytiese methode leidt hen vanzelf t erug van 
de maatschappij op het gezin, van het gezin op het individu 
en ter laatster instantie op de driften, hartstocbten, instincten, 
waarvan het individu weer een complex is. Die hartstochten en 
instincten nu ziet men 't meest onverholen in actie onder de 
bruter menstypen. Daar zijn ze 't best raak te zien; daar repre
senteren ze 't zuiverst de mens-openbaring, die de kunstenaar 
ons geven wil. Grond voor deze verk.laring geven zij zelf in 
hun onbewimpeld oordeel over het andere deel der samenle
ving, dat zij gaarne brandmerken als een schijnmaatschappij, 
waar zede, gewoonte en fatsoenlikheidsbegrip alle woelende 
hartstochten oversluieren. 15) 

Doch er is nog een ander motief, dat hier in rekening kcr 
men moet. Veel meer publieke aandacht dan ooit te voren 
wordt thans gewijd aan 't ,,onmenswaardig bestaan", aan 
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de maatschappelike worsteling, van de \ierde stand. Op welkc: 
wijze nu ooze jonge l-unstenaars met het leven van die stand 
in contact kwamen : of als journalisten, of als zelf uit die krin
gcn a£komstig, of dat ze als zoekende 1.-unstenaars er toe 
ingingen, doet er weinig toe : hun ont\·ankelik kunstenaars
gemoed is gctroffen door het ellen deleven n n de proletariers
massa; z6 diep en z6 wezenlik getroffen, dat er voor velen 
niet eens meer sprake van was het als objeJ...-t aan te grijpen, 
maar dat het objeh.-t zelf hen aangreep. En hierin ligt voor 
ons een bewijs, dat Dr. Allard Pierson recht gezien heeft, toen 
hij als geestelik: kenrnerk van 't laatste ' kwart der rge eeuw 
aangaf: ,,cen grote vertedering des harten ". 

\\"ij hebben getracht zo beknopt en objektief mogelik: de 
meest sprekende trekken van de nieuwe proza-school u voor te 
houden. H eel goed weten 'wij, dat dergelijke formuleringen 
n iet vecl meer vermogen dan u in een verstandelik-oordelend 
en dus uitwendig contact te brengen met die nieuwe 1..llllst. 
En wijl c:ritiek ook maar van hetzelfde beper1..-te vermogen is, 
zullen we op dit punt heel kort zijn. 

Als ,..,; j het werk van de nieuwe proza1sten beoordelen 
n aar hun eigen literair program van beginselen, dan kunnen 
wij ,·eilig crkennen, dat ze heel wat daarvan ven~·ezen1il...i: 

hebben. Doch er blijft aanleiding tot vragen en tot ernstig 
vragen ook. 

Uw progr~ - zo zouden wij hen willen tegen werpen -
uw program belooft ons waarheidskunst. l\1aar is dat nu 't 
waarheidsbeeld onzer dagen, ,,<lat de wereld - en wij met 
haar - gedurigaan draait als cen groot onbarmhertig rad, 
altijd, altijd datze1£de onuitkomelik: werken en lijden, en alle
daags zielloos leven; altijd maar voortgeslingerd zijn in dat 
raderwerk, en dat 't al uitkomt op niet; dat is : op armoede, 
op zedelike val, op verwoesting van het geluk, op moord en 
dood." 16) 

En maa1..-t uw grote geleerdheid omtrent ,,de physio-psy
chiese mens" u niet soms het waarheidsspoor bijster omtrem 
de mens der werkelikheid, die op 't land en in ooze dorpen en 
steden woont, en die ge zegt ons te w illen uitbeelden? 
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Is op dit punt niet Anatole France's , ·envijt aan Zola \·oJ
komen ad rem? 17) 

En ,·erder: Uw program belooft ons schoonheids-visic. ::. 
.\Iaar merkt gc niet, dat 't niet gaat met mv gedetailleerde_ tafe
relen van se~-uele- en andere perverse toestanden ? A.ls een 
uwer zelf klagen moet, dat ,, walging" zich \'an hem mecster 
maakte in 't beschrijven van sommige tonelen r8) wat anders 
als walging kan hij dan ,-erwachten bij de lezer; en is \rnl
ging soms een .schoonheids-aandoening? 

Aandachtige lezing van de naturalistiese literatuur leidt 
al heel spoedig tot de waarneming, dat de opgehoopte detail
bc:schrij vingen (en die toch weer naar de methode niet gemist 
kunnen worden) geen draagkracht hebben voor een epies
tragiese eenheids-aanschouwing. 't Blijven los-bijeengebrachtc: 
en on-interessante analytiese bro_kstukken; de synthese is er 
niet. 

Daarentegen blijh.-t telkens het groot succes van die uit
beeldingstrant als groot be\';eeg, en massaal leven bet obje1.-t 
is. Zo bx. de optocht van de werkstakers in Zola's Germinal. 
en de Aalmar1.-t, Pinkster- en Hartjesdag in De ]ordaan van 
Querido. 

Tegenover de mechaniese of atomistiese le,·ensbeschou
wing van de nieuwe Kunstschool stellen wij ten slotte onze 
christelike levens- en wereldbeschouwing, die een orga
niese, of juister gezegd een organies-causalc is. Die 
levensbeschom\ing ontkent niet, dat de mens cen orga
nies deel is ,·an een geheel, maar houdt staande, dat hij tevens 
meer dan dat is, door zijn morele kracht, die hem in staat 
stelt te reageren; op grond waan-an dan ook zijn ,·erantwoor
delikheid gchandhaafd blijft. 

Die levensbeschouwing is noch optimisties, noch pessimis
t ies. Zij erkent, dat de mens een strijd op aarde, dat hij een 
kruis te dragen heeft. Ja, zij heeft zelis de moed, dat kruis te 
planten bij zijn wieg; maar 66k, om onmiddellik daarop te 
spreken van het ,,1:rolik dragen" van dat 1.-ruis. Erkend wordt, 
dat dit leven niet anders is dan ,,een gestadige dood"; maar 
dat hoeft hem niet neer te drukken; veeleer wordt hij geroe-
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pen tot boge zielsactie, want zijn God zal bij ,,aanbangen met 
waarachtig geloof, vaste hoop en nrrige liefde." En om de 
•••ille -van Hem, die hem in <lit !even geplant en daard66r ge
leid heeft, zal bij 't eenmaal ,,getroost verlaten". 19) 

Daar is dus levenskracbt, daar is een hoge le\·enstaak, en 
daar is een levensdoel: ,·oor de enkeling. En wat de saambo
righeid van die enkeling betreft tot bet geheel der wereld, 
daarvan spree1..1: onze Christelike Geloofsbelijdenis, in haar 
tweede Artikel, waarin ,,de gehele wereld" ons voorgesteld 
wor<1t ,,als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote 
en klcine, als letteren zijn, die ons de onzienlike dingen < ~ods 
geven te aanschouwen, namelik Zijn eemvige kracht en God
delikbeid." 

Op alle punten laat zich aanstonds de tegenstelling voelen 
tussen deze levensbeschoU\Ying en die, waaruit de moderne 
proza-kunst opkomt. Hier is een teleologiese lijn; hier is dus 
synthetiese levensaanschomring; aanschouwing van 't Een-in
't-A.l. Dtiar blijft bet meestal bij de meerder of minder geluk
kige saam voeging van analytiese delen. 

,,It's faith in something and enthusiasm for something 
that makes a life worth looking at", heeft \Vendell H olmes 
gezegd. En dit is bet, wat in een groot gedeelte van de nieuwe 
roman-literatuur ontbreekt. 

Wij komen tot de Poezie. Bij een overzicht van de Lite
ratuur der Romantiese periode zou 't niet onmogelik zijn 
Proza en Poezie in een beschouwing saam te vatten. In geest 
en opvatting van de stof zijn zij een . Maar heel anders is 't 
met de Literatuur van de Tachtigers. Die Poezie vertoont een 
zo geheel \·erschillend karakter met bet Proza, dat men bij 
eerste kennismaking geneigd zou zijn die twee als antipoden 
te beschouwen. Dit is te sterk, want ze hebben aanmerkelike 
trekken rnn gemeenschap. :Jiaar een feit is het, dat de Poezie 
-0ns een geheel andere, geheel eigene uiting van de moderne 
geestesgesteldheid te aanschouwen geeft. l\fen zou 1.."11.llnen 
zeggen, <lat zc zich vertoont als van die nieuwe stroom een 
zijrivier, die haar eigen weg gaat, de wijde stilten zoekend. 

Onze nieuwe Proza1amst woont midden in 't gedruis des 



]evens, onze Poezie verkiest de stilte, op een afstand, in een 
:hogere regione; zodat haar geklank dil.-wels tot ons komt als 't 
_geruis van wateren op de hoge bergtop. 

\Vel hebben we onze Proza!sten aangediend als de man
m:n met het denkend brein, het ziende oog, het horend oor en 
-de tastende hand, maar we rnoesten ten slotte toch ook in hun 
werk erkennen ,,een grote vertedering des harten". 

En op dit laatste moet nadruk vallen. Want ook daaruit 
blijkt, dat wij thans niet meer te doen hebben met de geest 
rnn het brute materialisme en botte athe1sme, 't welk om
:streeks de helft van de rge eeuw in Europa domineerde. 

Er is in onze tijd een heel andere stand der geesten waar 
te nemen. Of wij goed zien, weten we niet; maar wij verkla
Ten ons dat beteringsproces wel eens als volgt : 

Toen in 't midden der vorig~ eemY de natuurkundige we
tenschappen dag aan dag niem..-e resultaten te voorschijn 
.brachten, begon de menselike geest overmoeclig te 'Yorden . 
.:Nlen gaf z1ch over aan het vooruitzicht, dat men, sterk door 
0doeltreffende methode, aan de natuur alle geheimen ontvvrin
gen zou . D:)Ch die overmoed is min of meer homoeopaties ge
.cureeni. De onclerzockingen gingcn voort en de resultaten ver
mer:.igvuldigden zich, maar de overmoedigheid werd minder. 
Precies zoals ' t b ij de cnkcling gaat, wanneer de pedaute 
jeugd-studiejaren voorbij zijn, en de hogere leeftijd van de 
·navorser intreedt, dat hij niet meer stoft op het weinige, <lm 
l:ij 1;ect, <loch veel rneer gezind is deemoedig het ho•.ifrl te 
buigen voor het vele, <lat hij niet weet. 

Voor ons is het, alsof parallel met die wonderdadige vin
·ding van de physiese X -stralen, ook psychiese dito's ontdekt 
.zijn, die een blik gunden in een andere wereld, niet materieel. 
maar van een geestelike structuur, waar de hoogmogendc 
methode maar weinig op vennocht. Toen traden schroom en 
:stilzwijgendheid in voor overruoedig geroep, en men begon 
weer 't hoofd te buigen voor de aloude erkenning, dat er meer 
.dingen tussen hemel en aarde zijn, dan waar onze filisofie ooit 
-van droomde. 'Wilt ge zo'n bekentenis horen? Hier hebt gc 
.er een van onverdachte autoriteit en even onverdacht allooi : 

,, Wijst - zo vraagt Kloos - niet alreede de altruistische 
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aandrang, die zich zoo vaak openbaart in het zuiver-Psychi
sche en die zoo onverklaarbaar recht indruischt tegen het in
nerlijk \\-ezen der natuu_r, zooals wij menschen die tot dus\·er 
kennen, wijst die niet heen, vraag ik, als met stil-be\Yegenden 
vinger, op een heel andere sfeer van Zijn, niet binnen ons zin
nelijk \rnamemen vallend, en evenmin, met haar diepere 
wortelen, gehecht in het zoogenaamd Materieele, in het onbc
grensd Geheel Yan atomen-en-kracht? J a, die andere sfeer be
staat zcer zeker, ten minste naar redelijke waarschijnlijkheid,. 
we! !" 20) 

Dl: Jongeren van de nieuwc Dichtschool zijn bijna ?..llen. 
ongelovige mannen, en ook zij hebben gepropageerd, en doen 
't nog \Yel, tegen alie kerkelik, belijdend geloof. :.raar toch. 
\·erklaart Kloos, en de feiten bevestigen, in 't algemeen geno
men, zijn getuigenis: 

,,Het rumoerig pronken met atheisme, dat voorheen zoo. 
aan de orde van den dag leek en door welks zich naar voren 
dringend geraas, velen misschien zich enkel een schijn varr 
bijzonderheid wilden geven, is thans vriju·el \·erouderd te noe-· 
men, en klin1.'1: banaal". 20) 

T en slotte uit hetzelfde merkwaardig artikel van Kloos. 
nog dit citaat : 

,,Strijdt soms - vraagt hij - een half-onbewust gehou-· 
den Gods-geloof, zonder een kerk, dus zonder eenig dogma, 
met, welke ook, vrije, natuurlijke ontwikkeling van den men-· 
schelijken geest in dezen tijd ?" 

En hij antwoordt : 
,,Het komende gods-geloof, dat nu reeds bij velen als in 

sluimer droornt, zal, als het vroeger of later is ontwaa1.'1:, en• 
als een zacht, onschuldig kind voor zichzelven heen begint 
te leven, niets anders wezen dan de nonberedeneerde, stcm-
mende aandoening, die ons zal ontheffen zoowel van dwazen 
trots als van levenswanhoop, doordat zij ons leven mooi-men
schelijk maakt, met een, al onze uitingen inniglijk-door drin
gende en ze daardoor zacht harmoniseerende zielspoezie". 20) 

En wie nu daarnaast nog eens opslaat de bekende profetie 
van Matthew Arnold omtrent de komende vereenzelviging van 
godsdienst en poezie 21 ), die is er miilden in, in het hart Vall! 
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de godsdienst der fijner bewerktuigde geesten uit ooze cul- · 
tuur-pcriode; voorzover zij althans geen gelovige mannen zijn. 
En die verstaat dan ook, wat het zeggen wil, als Albert V cr
\\"ey verklaart: ,, \Yij gaan meer en meer naar 't religieuse". 
Die religie is de ::\1ystiek, de nieu\\·e .Jlystiek. ::\Ien heeft ze ge
definieerd als : ,,de levensrichting, waarbij de mens streeft 
naar onmiddcllikc gemeenschap met de Godheid". 22) 

Dczc definitie bestrijki: tamelik wel de hele sfeer van de 
moderne religieusheid, want 't woord ,,Godheid" heeft in de 
loop der tijden een zeer vage en dies wijde betekenis gekre
gcn. ,,Omdat - zegt Albert Verwey - de jongeren toch, van 
\·er of van nabij, rnor een christelijken god gek:nield hadden, 
bracht de een de woorden \·an zijn noegcre aanbidding mee in 
zijn latere of zag de ander den nieu\\-en god aan den ouden 
\"ijandig; en, omdat zij menschen. "·aren, werden de trekken 
van de nieuwe godheid door elk hunner anders geduid." 23) 

In alle Europeese kringen van hoger intellect en distinc
tie is het doorgedrongen, dat stre\·en naar onmiddellike ge · 
meenschap met een ,,onbekenden God", vertegenwoordigende 
de vage idee van de psychiese wereld, die achter de physiese 
ligt. In allerlei streven openbaart zich die mystieke geestesge
steldheid. Alchymie en Astrologie, de gcheimnisvolle ,,\ve
tenschappen" van de Oudheid en de .Jiiddeleeuwen leven 
weer op. Er bestaat ook in Holland een tijschrift Urania., als 
officieel orgaan van het Nederlands Genootschap voor Astro
nomie en modeme Astrologie. Over de laatstgenoemde ,,we
tenschap" verschijnen leerboeken en handboeken in verschil
lende uitgaven. Ook is het de moeite waard te letten op de 
inhoud van theosofiese en spiritistiese tijdschriften, en op een 
feit als dit, dat K.loos een nieuwe vertaling bezorgd heeft van 
de Imitatio Christi. 

Ziedaar de geestelike teelgrond, waaruit de nieuwe X eder
landse poezie is opgesproten. Onder de invleod van die atmos
feer begon zich in de dichterlik georganiseerde geesten een 
krachtige gisting te openbaren van dat primitieve, Yerlangende 
\Vezen in de mens, dat instinctief en altoos streeft naar zelf
veropenbaring; die rusteloze aandrift van het dichterlik be
werktuigd gernoed, om in woorden te vangen de voorbij-



gaande roerselen van het menselik 1 k, en - in woord- eu 
beeldgcstalten - ze vast tc leggen als zo\·ele ogenblikkelike ver
scbijningsvormen van de blij,·ende levensverhouding. 

,,Zoo beeldt zich eindeloos dezelfde ziel, 
Omdat zij haar gelaat onbeeldbaar weet, 
Achter het masker \"an bet oogenblik; 
En immer meerdren zicb in blanke rei 
Haar zui\'er-naakte marmerstille standen." 

Zo beeft Dr. Boutens ons die nieuwe poezie gekarakteri
seerd. in tcgenstelling met de .proza-kunst, woont zij, zoals 
we reeds opmerkten, in de stilte. Een voorname teruggetrok
kenhcid kenmerkt baar, waan-an dezelfde dicbter stillekens 
roemt : 

Zingen, Lief, is Lich belijden 
In de naaJ...rte beimelikheid, 
\\-aar de goden zelf in scbri]den 
Door de godenlooze tijden, 
Enkel kenbaar den gewijden 
Als bun hand den zegen breidt, 
Zingen, Lief, is zich belijden 
In zoo naakte heimelijkbeid ! 

Zingcn, Lief, is zicb \·ersteken 
In een vindbaarheid zoo schoon, 
Dat naar echo-lichte woon *) 
Onder jeugd-en-liefdes teeken 
Blijde pelgrims nooit ontbreken 
Tot den tol van zingens loon,
Zingen, Lief, is zich versteken 
In een \rindbaarheid zoo schoon. 

Wat n·as er - nagen \\ij - wat was er \"an zulk een op
vatting van poezie in de vorige periode? Kiets, helemaal 
niets. \Yij komen daar straks nog op terug, maar constateren 

*) Woning. 



't hier net, om nu uw aandacht te vestigen op de noodwendig-. 
heid van taah-ervonning, en taal-expansie voor en door zulk 
een heel andere poezie. 't Proza kon 't met de overgeleverde 
taal-materie niet stellen, veel minder nog een poezie, die ,,luis
teren wilde naar 's mensen diepere zielsgeluid" om dat ,,in 
taalmuziek" te vertolken. 

In onze Aantekeningen drukken wij twee paragrafen van 
Kloos af : in de ene wordt ons de ontaarding van de bestaande: 
taalschat betoogd en in de andere de onmisbaarheid van nieu
we clementen. 24) 

Hier ter plaatse zullen we enige uitlatingen van Fred. van 
Eeden laten volgen, die op dit punt wel de meest suggestien 
mogen heten. Ze zijn alle ontleend aan zijn Johannes Viator: 

,, \\-ie zal dit \·erstaan? - zo heet het op blz. !26. Het is 
-eeu\\"ige waarheid, tijdloos eeuwige en intense waarheid. 

,,Laten zij niet beproeven het te veretalen in hun matit 
denktaal. Dat zal niemand nader brengen aan haren oor
-sprong." 

En verder: 
,, 0, mijn zoete woorden, zijt ge daar weer? Lieve gezellen 

mijner eenzaamheid, sterke, schoone werkers aan mijn zwaar 
werk, wat was ik zonder u, en hoe dor en somber is de groote 
wereld, waar niet schijnen uw heerlijke gestalten. 

,, \Vant ik heb niet om mijnen God te dienen clan u. Gij 
zijt mijn ziel niet en niet het heiligste, maar zonder u was ik 
een doode in dit leven, een vreemde in mijn ziel, een man 
.zonder daden. Gij zijt mijne gidsen, gij zijt mijne trouwe wer
kers, gij zijt de priesters in dezen tempel, doende den heili

.gen ritus, zingcnde de rythmische reien. Blij geef ik u d"' 
kleurige kleedercn, blij leid ik uw statigen gang" (blz. r6o. I 

Er. t en slotte : 
,, \Yie deze mijne \\-oorden niet ziet als levende \ingers, 

blank en hartstochtelijk omgrijpend het allermeest geliefde, 
angstig omklemmend wat meer is dan de Gedachte denken en 
het Hart voelen kan, die verstaat ze niet. 

,,::\Iijn anne woorden zijn \·an mij, de hartstochtelijke 
.handen. .:.Iaar bloedende willeu z11 houden, wat van den 
.mensch niet is" (blz. 30 1) . 
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Zo staat ze daar als iets gehecl nieuws, die Poezie met het 
t ;.w J. im trument, dat ze zich bereidde en nog steeds bezig is te 
bereiden. 

In den beginne is zij door velen uitbundig verbeerlikt, 
maar door veel meerderen smadelik verguisd. Die ver~uizers 
hebben de Jongeren uitgeroepen Yoor zelf-uitstallers, zelf-ver
bccrlikcrs, zelf-aanbidders, die hun eigen I k-heid als bet mid
denpunt van 't Al beschouwen. 

Op deze beschuldiging dienen wij iets nader in te gaan, 
want zij raah aan het le,·en van de nieuwe Lyriek. Wij ont
kennen niet <lat door het bruusk optreden van de jongeren; 
door hun e~gen, uit reactie, wat al te sterk aangezette, leuze 
,·an ,,individueel" en ,,allerindividueelst", en niet minder 
door de hoge lofspraken op hun eigen poetiese productie, aan
leiding gegeven hebben tot dGrgelijke beschulcliging. Daar komt 
nog bij, dat ook werkelik al spoedig sporen ,.an ontaarding zich 
\'crtoonden, en dat wat bedoeld \\'as als dichterlike zelf-veropen
baring, verliep in individueele zelf-uitstalling. V.'ant de grens 
is hier zeer fijn. Zodra in die zelf-onthulling het element van 
,,het algemeen menselike" ontbreekt, is ze zui,·er individua
listies en heeft clan haar mens-openbarende waardij verloren. 
Vi"ant van de individu is bet, dat er geschreven staat: ,,Nie
:nand weet wat in de mens is clan de geest des mensen, die in 
hem is." 

\Vare poezie is zulke zelf-veropenbaring alleen clan, wan
neer de dichter naar buiten uitzingt al wat hij in zijn inner
likste Ik besloten voelt, als representerende en vertolkende de 
geestelike \Yoelingen in hct diepere wezen der ganse mens
heid. 

En Kij beweren, dat z6 en z6 alleen eigenlike Lyriese poe
zie bestaat en bestaan kan. Alle andere elementen van verge
lijking absoluut ter zijde gelaten, bestaat evenzo de Lyriek 
van de Psalmen. Want juichend en klagend, biddend en dan
kend, staat de Psalmdichter daar als de typus van het genus 
mens in z'n verhouding tot zijn God, en tot de wereld. 

Zo is echte lyriese poezie representatief. 
Ze waren een rumoerigc bent, de Jongeren, die in Xeder

land voor de nieuwe poezic de weg gebaand hebbcn. T amelik 
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k~ .• llll <·1! mak \\"as hun eerste optreden, maar al heftiger werden 
ze, m i:i; mate htin bleek op wat tegenstand rnn onverzettelik 
ct'•1SLi v::itisme zc stuitten. ,,De hele boel was suf in die tijd -
klaagt Kloos - de letterlamdigen, 't publiek, allen warcn 
letterlijk in slaap gevallen." En de Vlaming August Vermey
len verklaart heel openhartig : ,, De mensen hadden behoeftc 
aan ... een kleine aardbeving. En de man, die de zwaarstc 
schokken kon geven, was die, waar ze 't meest naar luister
den." 

~u, die gedragslijn hebben de Jongeren trouw gevolgci. 
Met de dag werden hun aanvallen heftiger op de oude kunst 
en de nog altijd brede falan,-.;: van haar verdedigers. Zo uit
dagend en tergend v;erd hun kritiek, dat ze v.·eldra bij 't 
groot publiek in eenzelfde reuke stonden als Alcibiades en 
zijn bent in Athene, toen het gerucht van hen ging, dat ze: 
traditie-schenners ,,·aren. En dat waren ze ook, die Jongeren 
van Amsterdam; wij ontkennen het niet; ook voor ons is daar 
aanstoot op aanstoot. 

)!aar wij hebben hier hoofdzakelik te doen met hun strijd 
iEgen een traditie, waarin zij alien, en ook wij, opgevoed \Va
n·:J : de vastgewortelde traditie namelik, dat de poezie v'in 
Beets en Ten Kate en Ter Haar en hun stijlgenoten waarach
tige poezie was, en dat het volk van 1\edcrland in die poezi(.; 
een literatuur bezat, waar het trots op zijn kon, waarin het zijn 
literair aestheties besef bevredigd ''inden, en waaraan bet zicb 
geestelik voedeu moest totdat er straks, door gelijkwaardig<.: 
jongeren, ,,·eer nieuwe Yoorraad van hetzelfde allooi geprodi:
ceerd zou zijn. 

Tegcn die ingcwortelde volksopinie hebben zij gestredel! 
met een ,·olhardendheid, alleen mogelik ,-oor hen, die de waar
heid op hun zij weten. En wij menen nu veilig te 1..-unnen ,-er
zekeren, dat ze 't - in Holland althans - gewonnen hebben; 
dat de ogen open gegaan; dat de publieke opinie gekeerd is. 

't \\-en! tijd ook. \Yant stel u voor: die collectie van bc
rij mde beschou\\·ingeu en vertogen, van huiselike, vaderlandsc 
en stichtelike inhoud - die zou een Literatuur constitueren ! 

De verdedigers a outrance van die Oude Dichtschool, heb
ben haar geprezen om haar rijke Yerscheidenheid van stof, om 
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haar opgewe1..-t ingaan tot bet !even van de <lag; en tegelijker
tijd bebben zij tegen de Xieuwe &hool bet \·envijt gericht 
\·an: zelfuitstalling, zelf-verheerliking, enz. 

)Iaar zou 't wel zo d"°aas zijn; zouden we wel zo ver van 
de waarbeid afd\\·aien, als wij dat laatste wapen eens juist te
gen die Oude School gingen richten? Als wij die om haar veel
zijdigheid en levensvolheid geprezen poezie eens gingen be
schuldigen van zelf-uitstalling, zelf-verheerliking, enz. ? Het 
moge eerst wat vreemd klinken, maar wij schromen niet 't 
over die boeg te gooien . Zo vinden we metcen de kortste weg 
tot bet eigenlike verscbil h1ssen wat men toen lyriek noemde 
en v,.at wij thans daaronder verstaan. En dan bcweren wij, &t 
de dichters van de z.g.n. huiselik:e poe£ie ons niets hogers c:n 
nobelers gebracht hebben dan de uitstalling van hun zich ver
lovende en ten huwelik gaande, van hun kinders winnende en 
kinders verliezende, \·an hun komende en gaande, bijna zou
den wij zeggen, van hun etende en drinkende ,,Ik" van alle 
dag, met heel z'n familie en verdere aanhang. Dat ,,Ik" heb
ben ze tot-in-den-treuren voor ons uitgestald in diezelfde indi- · 
vidualistiese zin, waarin het - gelijk wij aantoonden - geen 
kunst zijn kan, omdat er niets symbolieks, niets suggestiefs, 
niets representatiefs in zit. En daarom zetten wij 't iemand, 
om - laten we ook eens rhetories zijn - uit die zee van ver- · 
zen ook maar een pareltje op te diepen van innerlike mens-
openbaring en dies van blijvende waarde. 

Tot zulk een objekt van publieke aandacht hebben die · 
poeten zichzelf geproclameerd op geen andere grond, dan dat 
ze van die dingen spreken konden ...... in verz:en. Ja, spreken 
in verzen, dat konden ze. AJtijd waren ze gereed voor een 
onderwerp, dat zich opdeed. Hun objekt te zien en voor ons . 
op te roepen in schoonheids-visie, achtten zij niet nodig. Ze 
riepen 't belemaal niet op. Zonder innerlike schoonheids-roe
ring, sterk in hun verstandelik willen, naderden zij hun objekt 
lJID bet te omhullen, te overkleden met, weg te steken in bet 
bonte pak van hun woordgedoe, van hun zogenaamde ,,dichter
like taal." 

En daarom is de kwali£ikatie zo ad rem, die Kloos van. 
Perk's ,,1Iathilde" geeft: 
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,,Hier geen glad-rythmisch n::denetrder over de dingen, 
maar hier staan de dingen zelf op 't papier." 

Precies hetzelfde dus, als \Yij gernnden hebben in al de 
uieuwe 1..-unst : weg met mooie omheen-doenerij, geef ons bet 
ding zelf, in schoonheids-\·isie getroffen. 

::\Iaar, zegt men, die dichters van de huiselike poezie heb
ben ons ook zo,·eel godsdienstige zangen gezongen. Dat heb
ben zij ook. ~laar welke waarde heeft het, wat brengt het toe 
aan ooze opleiding tot een hogere levensaanschouwing, dat 
deze mannen zoveel vrome klanken door bun poezie hebben 
heengestrengeld, en nog bovendien ons een grote collectie gele
verd hebben van berijmde bijbelse en dogmatiese waarheden? 
Dat maakt hen voor ons niet tot waarachtige christen-dichters. 
Da Costa, die energiek-hoge verbeelder, hij was een christen
zanger. Doch ook niet om bet groot gedeelte van zijn poezie, 
dat soortgelijk is met de bovengenoemde, maar omdat er uit 
zijn politieke en andere, niet als ,,godsdienstig" bedoelde, zan
gen een christelik-synthetiese, een 't Al-in-een omvattende le
,·ensbeschou"'ing opklinkt. Dat is bet wat \\'e in een christen
dichter zoeken. En daar is bij de genoemde dichters en bun . 
geloof~ en stijlgenoten niets van te vinden. 

\.Vij erkennen, dat ook bij de nieuwe poezie de synthese, 
de hogere eenheids-aansch0·1~ing van het leven ontbreekt, 
maar desniettegenstaande moeten wij constateren, dat er voor · 
ons meer goddelike sprake uitgaat van Shelley's Cloitd, dan 
van T en Kate's stichtelike lofzangen op de wolken; en meer· 
van Bastiaanse's Leeii-werik, dan van Beets' bekende ,,Had ik 
uw adeni, nachtegalen." 

En waarom? 
Omdat de laatstgenoemde dichters niet, en de eersten wel 

hun objeh1: aan ons presenteren in een schoonheids-visie, die· 
rnor ons bet merk en getuigenis in zich draagt van de godde
likheid hunner schepping. Die dichters mogen bet niet be· 
doeld hebben, instinctief werkt onze zo krachtig aangeporde 
schoonheids-gewaarwording door van het schepsel tot op de · 
Schepper, die zelf ,,de volkomenheid der schoonheid" is. 
Echte kunst-expressie laat daar ruimte voor. 

En zo vindt men dan altijd de waarheid terug, dat 1..-unst. 
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kunst blijft; <lat zc cen le\·ensuiting is van cen eigen, gehL·.: 

zdbtandige sfeer. 25) 

Straks zullen de mannen van de literair-historiese kritiei~ 

komen, om - toegerust met Yele gegevens ter vergelijking - -
een waardebepaling op te maken van 't aandeel, door de niemn: 
Literatuur genomen ·in de cultuur-voortgang van het N eder-
1andse volk. 

Maar al blijft deze vraag zo lang openstaan, voor enigc 
voorlopige en vluchtige beantwoording is zij niet onvatbaar. 
Wij willen enkele punten aanstippen. 

Een tamelik verspreide dwaling is het, dat 1."Ullst in cir
kelgangen gaat; dat de ene periode weer accepteert als goedc 
kunst, wat door haar voorgangster verworpen was. Zo hecft 
men voorspeld, dat straks de realistiese, psychologiese en alk 
andere, nu bloeiende kunstscholen weer zullen plaats maken 
voor een repetitie van de Romantiek. :!\'fen wijst reeds op de 
sterke opschuiving in deze richting, merkbaar in 't werk van 
Steyn Streuvels, wiens latere productie ,,neo-romanties" ge
:noe4 wordt. 

Hierin is echter meer schijn dan waarheid. Een •Schijn, 
-deels veroorzaakt, doordat een nieuwe kunstrichting meestal 
1:e absoluut verwerpt alles wat van haar voorgangster is, en 
.dat zij dan later hierop terugkomen moet. 

Er is wel degelik in de kunstgeschiedenis een ontwikke
lingslijn aan te wijzen, die zich consequent voortzet. Hoe die 
1ijn loopt in de oudere kunstperiodes, ligt niet binnen het be
stek van ons onden verp. \Yij \·erwijzen daarvoor o.a. naar 
Paul Janet's Philosophie (Notions d'Esthetique, § 592. Art 
classique et Art romantique.) 

)laar wat de latere perio<len betreft, als een open feit Iigt 
het voor ons, dat de Romantiese School winste bracht op de 
Classistiese en dat op haar beurt de tegenwoordige School weer 
in veel opzichten de Romantiese achter zich laat. Want im
mers de Romantiek heeft ons verlost van de gladgekamde ab
·stracties der Classicisten, wier kunst haar rapport met het leven 
-prijs gaf ,-oor e~n vals ideaal van navolging. En daarvoor in de 
-plaats heeft die Rornantiese School ons gebracht een sympa-
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thiek \·erditpen in het le\·en, ook in z'n soberste verschijning. 
Zij bracht dus \\·inst \·an le,·enswaarheid. Haar fictief element 
is haar echter te sterk geworden en heeft verdorven het goede 
<lat in haar \\'US. 

Toen is, op proza-gebied, gekomen het :Katuralisme. Met 
zijn zin voor decumenteren heeft het de waarheidsdraad, die 
aan de hand van de Romantiek ontglipte, weer opgevat, om 
daar aan voort te spinnen. 

En waar de Romantiek de oprechte uitting van het 
menselik gemoed verwaarloosd had, daar is de nieuwe Lyriek 
ingetreden om van dat tekort zich te "'Teken. 

\\"at de verdere ontwikkeling zijn zal, weten we niet. 
Vlel ziet men, <lat onze hedendaagse maatschappij zich sterk 
in socialistiese richting gaat ontwikkelen, en <lat velen reeds de 
leuze gaan opheffen van een geheel nieuwe 1..-unst, die men 
als ,,gemeensclzapsk11nst" aankondigt. .:\Ierkwaardig zijn in 
dit opzicht de ideeen onrnikkeld in Adama ,._ Scheltema's : 
,,De Grondslagen eener Nieuv;e Poezie" en in Berlage's Ame
rikaanse lezingen over Bou\\kunst. 

Zal in het christelike dee! van het ~ederlandse vol, ' t 
welk in die ontwikkelingsrichting niet meegaat, een eigen 
kunstader zich openen? Die groep van 't Kederlandse volk heeft 
meer dan een halve eeuw een harde strijd gestreden om z'n 
ware positie in de Kerk, op het gebied van Staat en Maat
schappij en Wetenschap vast te maken. 26) Nu komt er rust, 
bezinl..ing. Enkele gunstige tekenen laten zich waarnemen; 
niet het minste het ruimhartig uitgroeien van de literaire 
critiek in die kringen. Wachtend blijven wij uitzien naar het 
meerdere. 

Intussen blijft de vraag wat de nieuwe Literatuur voor ons 
is; wat zij aan onze geestelik:e schat toevoegt. 

Wie bij deze Literatuur komt zoeken aangename, genoegt
like, ontspannende uurtjes, zal zich teleurgesteld vinden. l\Iaar 
is 't ook niet tijd, hoog tijd, om afscheid te nemen van de 
dwaling, dat het de taak van Literatuur is, ons zulk tijdver
drijf te bezorgen? H oever een Literatuur, die naar de bevredi
ging van zulke verlangens streeft, wegzinken kan, blijkt ons 
uit een deel van de _ Tederlandse Letterkunde der vorige 

• 



periode. Heeft daar niet een deer ~an het volk zich begerig
lik verslikt aan het plebejies proza-geschrijf van Justus van . 
.Maurik en een ander, meer declamatories gezind deel, aan Ten 
Kate's klinkende verzen, of, erger nog, aan T er Haar's St .. 
Paulus Rots en Huibert en Klaartje en alle dergelijke produk
ten. En dat ging dan en dat bleef dan literatuur heten : 't gaf 
immers genoegen, groot genoegen ! En ging 't niet evenzo op· 
ruimer scbaal met de waardeloze (wijl niets van het leven 
openbarende) ficties van .Yiarie Corelli, H all Caine en zoveel 
anderen? 

Voor ons staat bet vast, dat de roeping van Letterkunde
een veel hogere is dan ons aangenaam bezig te houden. Ja, 
veeleer zal echte kunst ons gedurig uit de roes van aangenaam
heid en voldaanheid wakker schudden, ons ontdekkend din
gen die van hoger waarde zijn dan genoegen en genoegelik
heid. 

En hoeveel aanleiding er ook zij, om tegen a·e nieuwe· 
Literatuur verwijten t e richten, deze eer komt aan het beste 
Yan haar werk toe, dat het ons gebracht heeft en nog brengt 
een verdieping, een verinniging van onze natuurlike levensaan
schouwing. Maar wie deze haar vrucht - zij ' t ook met om
zichtigheid-genieten wil, die moet geheel z'n intu1tive kracht 
erop richten, om haar te verstaan. Dit is met alle echte kunst 
zo; met openheid en onbevangenheid moeten \\cij fraar naderen .. 

Een mooi tafer eel is bet voor ons, een man van. zo hoge le-
vensopvatting en zo energieke levensvervulling als· Dr. Kuyper 
t e zien staan voor een schilderij van Jan Steen, en dan, tot 
on3 zich wendend, hem te horen zeggen: , 

,, Wie daarin niets ziet dan dartele kapriolen en stuitende
kroegtaferelen, beziet ze niet met het kunstenaarsoog. Onge
twijfeld is Steen's tf'kening naar 't leven. Zoals hij de ruwe
klanten teekent, zoo heeft hij ze in levenden lijve in zijn berbE"Tg 
te Delft bij het bier of bij den wijn zien zitten. Maar in en: 
acbter die nabootsing is meer : een hand, die u een spiegel 
voorhoudt, en daarbij, in den toon van den humor, u de 
vraag doet : wat dunkt u, of er in de trekken van dien dronk
aard niet iets is, dat boven den roes uitgaat ?" 27) 

In eenzelfde open houding de moderne Proza-Iiteratuur te-
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gcmoet tredend, zullen "ij in 't beste van haar productie 6ok 
zien : ,,een hand die ons een spiegel voor houdt," en horen, 
een waarschuwende stem: mens, schouw dieper door dan de 
oppervlal-te der dingen. 

En wat de Poezie betreft; de Christen kent de mystieke 
roerselen van de inwendige mens; hij kent die intieme ont
treld.-ingen aan al ' t aards gedruis, als zijn God hem doet nade
ren, om Zijn heilstem te horen. En al mogen de diepe zielsstre
vingen van onze modeme dichters niet dat transcendentale aan
knopingspunt vinden, toch beluistert ook de christen in vele 
van hun zangen de diep-ademing van het menselik ,,Ik"; 
zijnde van Gods geslachte, afkomstig uit een verloren Para
dijs, bestemd voor een te herwinnen P aradijs. \\-ie zo b.v. 
Van Eden's Lied der Sma.rte weet te lezen, die zal wel nog 
herhaaldelik in zijn innerlikst gevoel gedwarsschokt worden, 
maar toch? ...... Als ge een zeeschelp aan uw oor houdt, hoort 
ge een murmelend gesuis. Men zegt : dat is de stem, de sprake 
van de zee, die in 't ding zit. Gaame laten wij die mooie Yer
beelding, en roepen hen, die zich zo absolutisties verre houden, 
toe: Houd ook eens de schelp van die nieuwe Poezie aan u w 
zielsoor, ge zult er ruisingen in beluisteren, die diepe mede
trilling vinden zullen in uw hart. Want in het hart van de mens, 
beide dat van ons en van de dichter, heeft God de eeuw gelegd. 

Slag op slag raakt de echte dichter aan de diepst-gedoken 
levensprinciepen, en darom zal echte lyriese poezie een eigen 
element indragen in het ethies besef van haar tijd. Z6 zegt 
men, dat een volk z'n literatuur van elke periode moet 
uitle'Ven. 

Het donkert sterk in de wereld van onze niemYe literatuur _ 
De H . Schrift predi1.-t ons niet zulk een pessimisme, evenmin 
een oppervlakkig optimisme als dat van de Romantiek. Maar 
een wereld van strijd is het, waarin we leven, en die strijd, 
die worsteling, zal altijd haar reflex vinden in de kunst. 

Het ecrste dichterwoord heeft over deze aarde geklonken 
in haar schcppingsperiode : ,,En God zag, dat het goed was." 
Met welb~hagen heeft Gods -0og aanschouwd het werk 
Zijner h anden: hannonieen, vastgelegd in stoffelike gestal-

\ 



ten. l\faar de zonde trad in, en de strijd kwam, God zelf meng
de zich in die strijd. (,,Ik: zal vijandschap zetten. " ) En sinds 
flitst het heen en weer en door elkaar van licht en donker, van 
goed en kwaad, van h eil en ·onheil, z6 dat de Duitse dichter 
Schiller deze wereld eens genoemd heeft ,,ein ungliicksvoller 
Himmel.'' 

Dreigend, maar met de stilling van de schoonheidsaan 
schouwing, vinden wij soms dat dwarrelspel weerkaatst in de 
kunst van de v1ereldgroten als Dante, 1.1ilton, Rembrand, 
Goethe. 

En de gelovige Christen hoe staat hij daartegenover? 
Ten allen tijde zijn er geweest, en ze zijn er nog, gelo

vigen, die in eenzijdig-soteriologiese levensaanschouwing deze 
wereld niets mecr achten dan een wrak schip, waaraan de 
mens hoe e:=r hoe beter ontkomen moet. Van kunst, die het 
tijdelike in zijn schoonheid · eert, bij hen dus geen sprake. 

Voor zulke eenzijdigheid is echter de Gercformeerde 
levens- en wereldbeschouwing gevrijwaard, \vant : ,,de we
reld is niet een verloren planeet, die voortaan alleen diensr 
doet, om aan de kerk een plaats te bieden, waar ze als strij
dende kerk vertoeven zal, en de menschheid is niet een doel
looze menschenmassa, die alleen dienst doet om de uitver
korenen te doen geboren worden. Integendeel is die wereld 
het schouwtoneel van Gods machtig werken, en die mensch
heid een schepping van Zijn hand, die, ook afgezien van eigen 
zaligheid en van wat de toekomst brengen zal, hier, in dit 
tijdelijke, een macbtig proces doorloopt, en in dat proces van 
historische ontwikkeling Gods Naam verheerlijken moet. Daar
toe heeft Hij voor die menschheid allerlei onderscheiden le
vensuitingen besteld, en onder die levensuitingen neemt ook 
de l..'Unst een zelfstandige plaats in . Die kunst openbaart ons 
scheppingsordinanties die nocb wetenschap, noch staatsbeleid 
nocb religieus leven noch zelfs de Religie geven kan." - (Dr. 
Kuyper : Stone Lezingen, blz. r58. 

l\Iocht uit deze wortel van wereld- en levensbeschouwing 
in Nederland een christelike literatuur opspruiten, dan zou zij 
zeker in vorsteli.ke hoogbeid voorbijtreden en acbter zich la
ten de stichteli.ke poezie van de vorige periode, omdat die, met 
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al haar vroom geklank, zulk een hoge eenheidsaanschouwing 
van het leven gemist heeft. 

Ten besluite zij . 't ons vergm1d, een enkel \\"Oord te rich
ten tot studerend Jong Zuid-Afrika. 

Wij willen u niets opdringen; 66k niet de nieuwe Lite
ratuur van Holland. In z'n Academie-rede heeft Prof. Marais 

· n toegeroepen : ,,Coupetus, v. Eeden, v. Deyssel en anderen 
kiezen wij niet tot model voor Z. Afrika." Gaarne sluiten wij 
ons aan bij dat advies. Maar wij gaan veel verder . ·wij raden 
u: laat staan alle model-kiezerij. Want wij hier in Zuid-Afrika 
moeten komen tot ontwikkeling van eigen krachten, naar eigen 
aard en op eigen wijze. 

De landen van overzee met hun eeuwen-oude cultuur leven 
sterk e:s:pressief. En htm cultuur is voor ons een onmisbare 
bron . Maar wij moeten op onze hoede zijn, dat wij niet - de 
typiese grenslijnen uit 't oog verliezend -- hun levens-expressie 
als de onze gaan beschouwen en aanvaarden. 

'vVe zijn dat verkeerde pad al op! Onze publieke gebouwen, 
onze woningen, onze kleding, 't contrasteert alles met de toon 
en met de behoeften van 't land. 't Is alles bij ons zo, omdat 
het in Europa zo is. In Augustus, als niemand hier meer aan 
bomen plan ten denl."1:, vieren we heel deftig Arbor-day. 't Gaat 
weer naar Kerstmis toe. Straks zullen we hem weer in onze 
winkelvensters zien Old father X -tnas, in volle Europese win
terdos. En voor de vensters zal men ons ten toon hangen woi~ 
dokjes aan draadjes, om ons toch maar een idee van sneeuw 
te geven. Th-ant immers: wat is een Kerstfeest zonder sneeuw, 
zelfs onder de smeltende Afrikaanse zon ! Doch waarom zou
den wij ons bepalen tot een speelse opmerking, waar zoveel in
grijpender voorbeelden voor de hand liggen? 

T ot een ergernis-wekkende hoogte is geklommen de ver
krachting van het Afrikaanse volksleven in onze lagere. en 
middelbare scholen, met hun psychologiese lengens, waaronder 
die van een vreemd medium. Ook wordt de ontwikkeling van 
de aankomende Engelse zowel als van de Hollandse Afrikaner 
<laar in een totaal verkeerd spoor geleid door belachelik Euro
peese codes en syllabusen, die tegen ons aangeplakt worden. 



die buiten ons Afrikaanse leven staan, ja die vlak tegen zijn 
behoeften indruisen. 

En daarbuiten op de publieke markt van ons len:n? 
Er zal actie geeist worden van het komend geslacht onder 

ons, om te verhoeden, dat h et publieke leven van Zuid-Afrika 
worde a1s een leeg vat, <lat zich gewillig vullen laat met allerlei 
afgietsels van de Europeese wereld. 

\Vij bedoelen niet, u een weg van af- en uitsluiting voor k 

houden, die net tot bckrompenheid en zelfvoldaanheid leiden 
zou. Daarvoor is trouwens alle cultuur reeds te universeel ge
worden, en bovend:ien : de natuurlike voedstennoeder is Europa, 
en zal Europa zeker nog blijven voor a11e jongere rnlken. Maar 
wat v.-ij gaame diep bij u ingriffen zouden , is <lit : H oe univer
seel alle cultuur ook, bij elk volk, dat een eigen ontwikkeling 
had, is er waar te nemen een typies-nationaal element, dat de 
kern van zijn cultuur uitmaakt. 

Het is in d:i.t opzicht, dat de Nieuwe ~ederlandse Literatuur 
on s een kostelike voorbeeldsles geeft. Onder de voornaamstc 
volken rnn Europa gaan vertalingen nit van die N ederlandse 
literatuur-prodnkten. Het universele, het algemeen-menselik 
element moet er dus sterk in zijn, anders zou er buiten de gren
zen geen u aag naar zijn. En toch, merk h et goed op, hoe 
door-en-door Hollands, hoe door-en-door Vlaams is die Litera
tuur in de grond van haar wezen. Let in <lit opzicht vooral op 
de Vlamingen, want zij hebben dezelfde cultuurstrijd als wij 
hier. Hoort wat cen innige verknochtheid daar spreekt uit 
die woorden van Steyn Streuvels : ,,Ik zelf ben als schrijver 
h et voortbrengsel van <lat volk, van <lat Vlaamse ras !" 

En hoort August Vermeylen over zijn Vlaamse tale: 
,,Door die taal heeft de moeder, die ons oph.-weekte, ons ge

ge\·en wat zij kon. Die taal is met onze gedachte zelf geboren, 
en dat is uit ons wezen niet meer te wissen. Onze woorden a.de
men dezelfde ontastbare lucht om zich itit als onze polde-rs, onze 
bossen, onze a-vonden en morgenden." 

Nog eens zeggen wij : wij willen u niets opdringen, ook de 
nieuwc Kederlandse Letterk:unde niet . .Maar wij voegen er aan 
toe : mer1..1: en ziet, wat een kloeke trek van nationaal karak
t er die Literatuur op haar voorhoofd drnagt. En 't is niet bij 
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·11·etenschap en cultuur, dat een volk, een ras, staat of valt -
maar bij karak ter in de eerste plaats. 

Daarom, jongelingen van Zuid-Afrika, wat ge ook nit de 
Europeese cultuur om u heen kristailliseert, zorgt dat uw k ern 
gczond Afrikaans zij. 

Dichters en proza-schrijvers hebben u reeds een literatuur 
1'an eigen bodem gecreeerd; als een lokkende banier sta die 
voor u opgeiicht. Bekrompen Europisme zal die literatuur nog 
we! een tijdje van uw studie-syllabus verwijderd houden, doch 
,stooz:t u daar .niet aan. Gaat zelf tot die Literatuur in, en wat 
meer is : gaat tot lz et le-ven in. Laat uw A f rikaanse hart open 
staan voor de pulsafie .van uw A frikaan se le1Jen. Van chris
teliken huize en van christelike belijdenis zijt ge voor de 
grootste meerderheid, laat, in uw schooljaren uw christendom 
niet staan naast uw s.tudie, en later niet naast uw levens
praktijk, maar laat ze van beide ·het zout zijn. Zo zult ge de: 
praktiese weg bewande1en, leidende tot de christelik-synthe

;tiese aanschouwing van he.t leven, waaruit de meest waardevolle 
Jrnnst geboren wordt. 

IK HEB GEZEGD. 





A ANTEKENINGEN. 

1) UIT PROF . .JIARAIS' REDE. - Onder de aandacht 
gebracht, namelik, door de rede van Prof. I. J. Marais, D.D., 
gehouden in de jongste vergadering van de Z.-Afr. Akademie. 

Voorzover onze bescbouwingen polemies ingaan tegen dt>ze 
Academie-re<)e, wensen "'ij voorop te zetten, dat wij de houg
geacbte spreker in 't minst geen vendjt ervan maken, dat bij 
zulke en zu1ke opinics houdt omtrent de Xieuwe ~ederlarnlse 
letterkunde. 

't Is een gewoon \·erschijnsesl, dat de oudsten van een voor
bijgaande periode zich altijd 't best blijven thuis voelen in de 
Literatuur, die ze van jongs af ingelcef d hebben. 

Van dat standpunt \·erstaan "ij ook heel wel de volgen de · 
klacht van Prof. .Jlarais : 

,,Sterren ,.an de eerste rang schitterden nog met en 
na 1840 aan de hemel: onvergetelik ziju en blijven ons 
mannen als Beets en Da Costa, Van Lennep en Bosboom
Toussaint, Bilderdijk, Van Koetsyeld en De Genestet -
om van anderen vooreerst te zwijgcn. Doch met hun heen
gaan nam de middelmatigheid bezit van bet terrein, vroe
ger door de coryphaeen ingenomen. De Tijdgeest werd te 
machtig. In de letterkunde werd die geest weerspiegeld; 
en zij verarmde. Geen dichters van de eerste rang bezit 
E;uropa thans." 
In z'n Empedocles heeft :.\fatthew Arnold ons die geestes

situatie verklarend uitgebeeld : 

But he whose youth fell on a different world 
From that on which his e:x:il'd age is thrown; 
\\Those mind was fed on other food, \Yas train'd 
By other rules than are in vogue to-day; 
Whose habit of thought is fi.s:'d, who will not change, 
But in a world he lo\'es not must subsist 
In ceaseles opposition, be the guard 
Of his own breast, fetter'd to what he guards, 
That the world win no mastry over him. 

Ons protest gaat tegen Prof. Marais' rede, alleen zover zij 
hedoelt te zijn een objectieve behandeling en karakterisering 



van de Xi<:U\\·e Xederl. Lctterhmdc, e:11 in 't biezonder tegen ch: 
wijze waarop dit gedaan is. 

:\Iet enkele voorbeelden zullen \\"<: 011s bezwaar tegen Prof. 
}Iarais' behandeling illustreren. 

1. "'ij citeren : 
,,Goethe heeft eens gezegd : ,,Est ist keine h:unst 

geistreich zu sein, \\·enn man for nichts respekt hat." Deze 
mannen hebben voor niemand en niets respeh."t. Hun kunst 
is ,,geistreich zu sein" en zij zijn slechts laf en ge:mecn . 

,,Of zeg ik ook hier te veel ?" 
Hoe kan dat nu critiek wezen op een periode : 

,,Hun kunst is geestig te zijn, en z ij zijn slechts laf en gc
meen"; ten bewijze : Couperus ! 

Daar \·alt de hele literatuur onder de ban van c~n eigen
:>chap van een schrij\·er. 

Indien nog maar ! 'Vant van Coupcrus zelf volgt hier nicts 
ter illustratie \·an de be~·eerde algemene ,,lafheid en gemeen-
h eid." . 

We worden afgescheept met het oordeel van een twintigst:.:
rangs 1..•itih.-us over een nm Couperus' boeken. 

2. Het hcdt - ter karakterisering van de periodc - geen 
waarde, te wijzen op de extra,·aganties van v. Groeningen. Hij 
heeft maar een boek geschre\·cn; dat \\"aS beginners\\·erk, en 
nog we! \'an een ziekelike jongeman, die al spoedig- na de pu
blikatie van z'n boek bezweek. Zijn \\·erk is, zo\·er wij kunnen 
oordelen, zo goed als onbckend gcblcn~n . 

3. Een ancler citaat: 
,, Vermeylen veroorlooft zich alle vrijh<:de:n met taal 

en historic in zijn ,,Wandelende Jood". ,,Die Barabbas, 
moct gc weten, was ... een om·erbetcrlike lichtmis, straat
slijper, zwierbol, drinkebroer, dobbelaar, doorclraaicr, rui
kelaar, voon·echter en mopjes-tapper." 
Wij hebben dit lijvig boek rnn de Vlaming Venneylen 

nog niet gelezen. :\Iaar in de eerste plaats wensen \\;j tc vra
gen, waar dan die ,, vrijheid met de taal" in stech. Al de gc
citecrde woorden zijn zuivere, algemcen gebruihe Hollandse 
en Vlaamse woorden. 

· En ,, vrijheden met de historie"? De ge\Haaktc woorden 
ge,•en ons 't tyPies complex ..-an een -.:olks111enner. En dit is 
Barabbas toch waarschijnlik geweest, want hij had iemand ge
dood in een oprocr. 

Ze moge ons wat banaliserend voorkomen, die karah."ter
tekcning, en daarom moge ze iets hinderliks hebben, dat is alles 
tot daaraan toe. ::\laar van veroordelenswaardige vrijheden met 
taal en historic zien wij hier niets. 



43 

Ook in dt: bcschrij\ing mu de optocht door Jeruzalem 
wraa!...1: Prof. Marais ,,niemYe woorden". \Vij vinden er geen 
enkel; voor ons is 't alles gewoon, goed-rond Hollands van eeu
wen her! 

De spreker komt tot de niemn: Poezie ook: I "ier regcls 
over ,,de poezie van Couperus". (\Yie kent die nog, wie zi'!t 
daar nog naar om?) T1,•ee regels over Jacques P erk . Aclzt re
gcls over H elene Swarth. (0 .. als haar versjes de moderne poe
zie moesten representeren !) Ten slotte een citaat uit v. Eeden's 
,,Ellen", en ... 't is klaar: 't gecstelik beeld van de niem,·ere 
Nederlandsc Dichtkunst ! 

~iemand zal dat als be\\ijs aanvaarden van de vooropgc.-
zette bewering, dat in de vorigc periode ,,corypheeen" zongen, 
.en dat nu ,,de middelmatigheid" hun plaats hecft ingcnomen. 

~og een citaat : 
,,Gcnoeg, k:<len m u de _-\.kademie ! ls de taal \·an dczc 

nieuwc :.\ederlandse letterkunde mY taal? Zijn haar idea
lcn U\Y idealcn? Is dit de taal; of zijn <lat de idealen van d1.: 
Renaissance, of zijn het de tonen yan de Decadence? Ver
nemen wij hier het sombere, doffe geluid van de doods
klok ?" 
Hier is cen mooi-klinkendc woordspeling gemaal-.1: tussen 

renaissance en decadence. }faar wat die ,,idealen van de Re
naissance" betreft : <lat heel- of half- of glad-niet-verkaptc hci
dendom, zullen \Ye daar "·eer onze maatstaf, onzc toetssteen bij 
moeten zocken? 

Ten slotte: 
,, Wanneer die wereldbeschouwing, in deze romans 

door dezc dichters) verkondigd, de wereld mocht doordrin
gen, dan zal de dag ook gckomen zijn, die onze gehclc 
christelike beschaving in onheilige vlammen zal docn op
gaan." 
Dit oordeel klinkt heroi:ek-vernetigend. ::\faar de hooggc.-

achte spreker houde ons ten goede, dat wij het volgende er te
genover stellen : 

De i\ederlandse romanschrijvers en dichters zijn niet de 
crecerders van die "·ereldbeschotming. Die wereldbeschotming 
heeft haar bakermat in de scholen der wetenschap, en Yindt 
niet alieen op het gebied van de kunst, maar e\·enzeer op dat 
van Staat en :Jiaatschappij een terrein van praktiesc werkzaam
heid en doorgisting. 

't Is daarom, dat het Calvinisme, als representerende een 
andere wcreldbeschouwing, zijn batterijen bchoort uit te zet
~n op het tcrrein van \Vetenschap, St~at en ~1aatschappij. 

Hoc ·taat hct daannc~ in Znid-Afrika? 
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2) Zo zijn, om maar cen greep te doen, voe,. net }fatri
culatie-eksamen Yan 't volgend jaar o.a. opgegeven Zege na 
strijd, rnn Schimmel, en De St . Paulus R ots van T er Haar; 
twee produktcn die in Holland zeer t erecht niet eens meer als 
literair werk erkend worden. _.\.ls men op die weg voortgaat, 
zal 't gcvolg zijn, dat de );ederlandse T aal en Letterh.-unde 
een gehaat objekt van studie gaat worden voor onze jeugd, 
zowcl bij die van Hollandse als van Engclse afkomst. 

3) I. In Thackeray's Paris Sketch Book komt een schets
voor, getiteld: A gambler's death." 

H et is een geval van zelfmoord van een dobbelaar. Een 
bcschrijving "·ordt ons gegeven van de jonge man, zoals hij 
daar dood op zijn bed ligt. Vroeger had hij in 'tzelfde hotel 
een prachtige salon bewoond, langzamerhand was hij terug
gcdreven tot bet kleine kamertje op de 5e verdieping, waar hij 
nu lag. 

,,It \Yas - zo beschrijft Thackeray ons het toneel -
it was a little shabby TQom with a few articles of rickety 
furniture, and a bed in an alcove; the light from the one 
window was falling full upon the bed and the body. Jack. 
was dressed in a fine lawn shirt; he had kept it, poor 
fellow, to die in; for in all his drawers and cupboards. 
there was not a single article of clothing; he had pawne<l 
everything by which he could raise a penny : desk, books, 
dressing case and clothes, and not a single half-penny was. 
found in his possession." 
Ieder ziet, hoe de hier meegedeelde biezonderheden juist 

geschikt zijn om ons 't geval helemaal te doen inleven; want 
we verstaan daaruit, waarom die jonge man zelfmoord pleegde. 

Maar wat doet nu de schrijver ? Hij denkt, dat hij zich 
vergalloppeerd heeft in 't meedelen van die biezonderheden. 
Want hij zet er heel deftig een voetnoot bij van deze inhoud : 

,,In order to account for these trivial details, the reader· 
must be told, that the story is, for the chief part, a fact, 
and that the little sketch in this page was taken from 
nature." 
Natuurlik wil de noot zoveel zeggen als: Eks1..11us lezers. 

en lezeressen, dat ik u in zo nauwe aanraking breng met het 
triviale ding, dat natuur of werkelikheid beet ! 

II. Van die tweede trek vindt men een sprekend voor
beeld op blz. /5 van Majoor Frans. Daar kan een huurkoetsier 
van een Gelders dorp het rijpad niet vinden naar 't kastecL 
Stel u voor : een huurkoetsier uit een dorp zal enige maleu 
het pad misrijden naar ,, 't Ruis" ! Dat is imrners verkrachting 
van een mooie typiese Ievenstrek. De schrijfster bekreunt 
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zich daar blijkbaar minder om. Dat ongeval moet dienen, um 
de twee hoofdoersonen van 't verhaal, op een verrassend;: 
manier bij elkaar te brengen. En daarmee moet het maar ge
rechtvaardigd zijn. 

41 \\"::dtcr Bagehot, Literary Studies, II p. 354. The 
first defec:t which strikes a student of ornate art - the first 
which nrrests the mere reader of it - is what is called a want 
of simplic:ity. Xothing is described as it is; everything has 
about it an atmosphere of something else . The combined and 
assoc:iated thoughts, though they set off and heighten parti
cular ideas and aspects of the central and typical conception, 
yet complicate it : a simple thing - ,,a daisy by the river's 
brim" - is never left by itself, something else is put with it; 

Even in rhe highest cases, ornate art leaves upon a cultured 
and delic:1te taste, the conviction that it is not the highest art, 
that it is somehow excessive and over-rich, that it is not chaste 
in itsel~ or chastenin.s to the mind that secs it - that it is in an 
explained manner unsatisfactory,. ,,a thing in which we feel 
there is some hidden want!" 

5) Het bevreemdt ons, dat zoveel van Hooft's nieuwge
vormde taalschat n·eer te loQr gegaan is. Hoe plasties en kor
r ekt zijn niet tal van zijn nieuwe woorden, als : zorg-vaardig; 
sluimervallig en schemervallig; 's Hemels doorschijnige zalen; 
het hart vol woedigheid; en een menigte andere, die in onze 
woordenboeken niet eens meer te vinden zijn. Zijn ze door 
betere vervangen? \Vie 't weet, mag 't zeggen. Voor ons is 't 

.een achteruitgang in woordkeurigheid. 

5a) Enquete sur l'evolution litteraire, par Jules Huret, 
·pagina 13 : -

,,Je suis persuade que les modifications de la langue vont 
.etre beaucoup plus rapides, qu' elles n'ont ete depuis deu:x 
.siedes." 

6) DE HENGELAAR. - Hij stond in zijn eentje te hen
_gelen. Droog, lang, hoekig van magerte, maar in zijn degelike 
waterproefjas, in de lenden met een trekker dichtgehaald, als 
in een huid voor hem veel te wijd; op het oude vlondertje 
thuis, ste\'ig op zijn schuitrormige laarzen -roeten, stond hij 

·te loeren in het natte geklots van bet Amstehrnter. X"aar het 
_g espoel van zijn rooden clobber, een eind ver in de stroom, 
hield hij zijn rustigen rentenierskop gekeerd, met kalm ge
knepen ogen kijkend uit een door niets van zijn stukken te 
,brengen aangezicht, met turende oogjes uit e::n gelooid vel 
;als van leer, \·erdroogd door rust en \·eel buitenlucht. Hij had 



den kraag van zijn zwarte regenjas opgezet, tot over zijn oor-
lellen, als de kraag van een k apotjas hoog, maar de pijpen 
van zijn pantalon omgeslagen met een breeden zoom, lieten de
dikke cnkelrimpels van zijn laarsschacht bloot. 't Weer was 
builg, het regende bij vlagen , <loch hij stond aldoor hetzelfde, 
den buik een beetje vooruit, ongevoelig \'OOr nat of droog, 
,tls ,·eqToeid met zijn ven\·eerd vlondertje. 

't \\·as een drieplankig doertje *), dat stcunde op twee palen 
met dwarsleggers donkere oude palen, vastgeplompt in het slib 
van de Amsteloever, wormstekig bout, rottig van ' t eeuwige 
vochtgeklots en glibberig omkringeld met groen geslobber van 
aalkroos. En 't hinderde hem volstrekt niet als de regen tegen 
ziju r ug aansloeg, telkens brnmen er nienwc buien van nit bet 
zuidwesten drijven, de wind was bijna vlak zuid, juist goed 
'' eer om te hengelen. o,·er de \Yeilanden van den Schinkel, 
kwamen de buien waaien, over hem en den Amstel heen; hij 
bcgon als een paling te glimmen. Van zijn oud kaasbolletje, 
een hoed om mee uit vissen te gaan, droop bet regemrnter zijn 
rug langs, en op zijn overl~ge, gekromde mouw, vol glim
mende krooken in de buiging van den ellenboog, en vandaar 
weer over bet paarse stukje vleesch dat van zijn hand te zien 
kwam die den hengel hield. 

H ij stond almaar-door, stuursch in zijn natte vischachtig 
- glimmende zwartheid, kalm turend in het grauwe opge
ruide water, waarin de regen sorns spikkelspatte; de stroom 
ging als gestuurd, ook wanneer de wind niet flakkerde, onder 
hem voorbij, met donkeropschuivend watergcvlak; de Amstel 
beroerd door buien hobbelde voort, de deining klotste en sloeg 
witte schuimstrepen voor de palen van zijn vlondertje uit, 
zijn dansende <lobbers vroegen al zijn aandacbt. 

(Uit Jae. v. Looy, Proza, Blz. 337 .) 

7) :\Ievr. Bosboom, Delftsche Wonderdokter, I , pag. 159 : 
,,\Ve zijn in een der minst aanzienlike buurten van de 

stad, in een enge morsige steeg, waar zelfs de zwakste po
ging tot straatverlichting is verzuimd, hoewel bet reeds ver 
in den arnnd is. '1\.inkelhuizen vindt men er ook niet, u•aar
'Van nog het walmende lampje op de toonbank, door de 
kleine, doff e -venstermiten he en, eenig lie lz t kon 7Jer
spreiden, om den 71oorbijganger het troostelijke bewijs· 
te le1Jeren, dat er menschen le-iJen." 
Ieder kent uit eigen ondervinding de sympatbieke indruk 

van een lamplichtje in een donkere straat. :\Iaar de schrijfster 
brengt bij ons niet die indruk te weeg; want ze beeldt n iet uit,. 
maar redeneert ero1Jer. 

"'-'} ~ .1. dat ,·londertje. 
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Vergdijk daar nu mee : Boefje, door Brusse. Biz. 1 2 2. 

' t \Yas ccn Zaterclaga\·ond op een rnn de stille grachten 
\'an Rotterdam : -

,,De schippers op hun kousen zaten aan dek een luchtje 
te scheppen; buitenachtig, vredig klonken hun stemmen, 
zangerig, zacht gepraat in kinderlijk dialekt. En 'n vroom 
harmonika-wijsje, van ver over 't water zong 't stadsru
moer daar helemaal \\·eg. Heel ernstig, even v6orover, 
stonden de voorname, oude gevels als te luisteren in flu
weeligen schemer onder de lucht, waarin achter mistig 
waas van stadswalm en stof, rossig de sterren glommen. 
Goeie, trouwe, beschermende gevels, de vensters mat door
sch e11en van gezinsle<Jen in lam plicht-in1iig heid." 
Hier hebben we weer : het ding zelf, zomaar - in de 

naam waarmee het genoemd wordt - zijn innerlik wezen naar 
buiten uitzeggend. 

8) EE:\" XECER SLL\. T DE GO~G .-Het oogcnblik dat 
zij de trappen van de tactory afst.apten om aan boord van de 
Leopoldville terug te gaan, zag Jules hoe een lange halfnaakte 
neger naar het erf liep voor het gebouw. l\Iidden op dit erf 
hing, in de zon, de groote, dof koperen gong. Het was middag, 
de kantoren zouden spoedig verlaten worden, de hitte scheen 
allerhevigst te martelen, de heete lucht stond rondom van den 
grond af te laaien, het geleek alsof alles welhaast branden zou. 

De neger schreed voort, glimmend zijn hooge, bieede, 
slanke lijf, in de rechterhand hield hij een zwarten stok, aan 
het einde een ronde verdikking met leder overtrokken. Bij de 
gong bleef hij staan, strel'ie de linkervoet naar voor, zwaaide 
snel den stok, en met regelmatige, korte tusschenpoozen 
beu1.."1:e hij het zondoorgloeide koper. Z6o dacht Jules, had hij 
wel beulen afgebeeld gezien, die te geeselen stonden, of krij
gers uit oude tijden, klaar tot vervrneden aanval. In het getier 
van den vlammenden dag gonsden op, vervaarlijk, de bronzen 
dreuningen van de geweldige gong, als zuilen stonden de me
talen geluiden, gierende klankgedrochten, boosaardig opge
richt , trillend in den <lag . 

(L"it T ropeni•ec , \'an Henri rnn Boven.) 

8b EEN \VAGEIDIBNNER. - Op de vlaslanden van 
de rijke boer Kneuvels zijn ze, vrolik gezelsend, aan de ar
beid, jonkmans en jongedochters. Dan komt er afleiding opda
gen: 

,,De paardenknecht der hoeve was in aantocht om de eer
ste vracht groen vlas naar de rooterij te vervoeren. Zij zagen 
van verre het tweespan met den wagen komen, hobbelend in 
gestrekten draf door de lange oprijlaan der boerderij, met. 



Smul rechtop van voren, de beenen wijdopengeschraagd, de 
zn e~p snel-klappend, slingerend in de lucht. Alfons fronste 
de \\enkbrauwen: daar kwam de vijand aan. )1aar al de an
deren keken met een soort van eerbied en bewondering en 't 
de.;d hem leed dat Rozeke ook iets van <lien eerbied en be
wondering scheen te gevoelen. 0 die Smul, wat wist hij met 
de paardcn 01n te gaan. Zij sidder<len en snoven zoodra ze 
zijn stem maar hoorden of zijn hand aan de leidsels voelden. 
Ja, gc:lukkig voor Kneuvels dat hij zulk een ,,boever" had; 
ander;; was hij al lang boer-af, met zijn heele dagen zwadde
ren en drinken ! -

Smul, rechtop met uitgesperde beenen op den ratelend
hotscnden wagen, k\ram als e.:n rukwind uit de oprijlaan ge
stoven, z\\·enkte zondt:r zijn wilde vaart te stremmen links om, 
kwam recht als een kogel, in daverende draf, op den vlas
gaard aangerukt. De blonde manen van zijn sterke rossen 
wapperden als rook-en-vlammetongen in den wind, en groote 
brokken modderaarde vlogen v.entelend met de wielen op. 
Blijkbaar was hij prat over. die gapende bewondering van 
allen, en vlak voor den vlasgaard hield hij met plotsen ruk 
.zijn paarden in, sprong af en greep ze alle hTee bij de gebit
ten vast, schuddend en duwend, tenvijl de jagende dieren 
.steigerden en hinnil.'i:en, met snuivende, schuimende bekken en 
angstig-wild draaiende oogen. ,,Hier zult-e stoan peirde van 
luxe!" -

(uit: He.t le-ven -van Rozeke -van Dalen, door Cyriel 
.Buysse). 

9) Huysman's korrespondentie met Ary Prins (Elsevier 
Jan. 1908) . 

,,Helas je n'ai pas de bien interessantes informations a 
vous donner sur ma genese de romancier. Ce qui est pourtant 
un fait, c'est que j'ai appris a me connaitre litterateur au 
Louvre de7Jant les tableaux de l'ec6le hollandaise. 

,,n me semblait qu'il fallait faire cela a la plume. Je n'ai 
guere varie d'idees depuis." 

10) Mevr. Bosboom ziet en beschrijft dat kasteel, zoals 
een bouwkundige doen zou, aan wie opgedragen was het te 
restaureren. Amper zou men uit haar beschrijving kunnen be
rekcnen hoeveel pond verf voor die restauratie nodig zou zijn. 

Everts daarentegen plaatst ons tegenover dat blok ver
vallen werkmanshuizen, zo klagelik als het daar staat : 
.,armoe jammerend uit zijn dunne 'Verflaag." 

II) Een sprekend voorbeeld daarvan is Couperus' V an oude 
menschen, de dingen die -voorbijgaan. 
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In dit boek wordt ons uitgebeeld het bijna wezenloos zich 
:voortslepend leven van twee oude mensen, die door de stille 
knaging van een saam gepleegde misdaad tot die staat van 
dorb:::id \·ervielen. De stra.k in toon gehouden representatie van 
dat tric:stc le\·en beklemt en beangst ons. 't Is een aangrijpende 
illustratie van de waarheid, die in de volksmond leeft : ,,Stille 
t.i:ateren hebben diepe grond; onder spookt de Dui\·el rond." 

i2 ) U<•er Literatiwr, door Is. Querido. Blz. 38-45. 
Ik zal nu niet nagaan wat de menschen al niet voor rea

listische l.-unst hielden. _.\ls ik b. v. deuk aan <lien armen 
Dickens, <lien halven of heelen afgod cler meelijvolle, huilgrage, 
gczdlige , zich in kleine \Yeldadigheid Yerkneuterende bour-
geoisie, die zoo graag ontroeringmisere ...... in 'n boek meeleeft, 
tranen met tuiten kan h uilen en humaan is, en deftig en lief, 
en knussig, en zacht; - als ik zoo Dickens zie als halfgodje 
op ck pron.~kast dcr teemendc, hnilgragc.:, hum anistischt 
bour~coisic gcplaatst ,zooal:; b!j amlere, we(;r minder hu,ua
nitaire groepen pronkYaasjes, er staan, ..-ol distinktie verzorgd, 
hoog op voetstuk van aesthetische. vertroeteling, - als ik z6o 
zie den besten Dickens, dan kan ik schateren om z'n routine -
gcmoedelikheid en schreien om v.-at in z'n realistische pen als 
inktslib is achtergebleven, waarachtige ontroering zou hebben 
kunnen geven, om ·1rnt inderdaad groote, oven..-eld.igende kunst-
uiting had moeten worden, als ie 't aangcdurfd had te uiten ..... . 

·want de ellende heeft ie gezien, rauw, als het uitgehangen 
en afgescheurde, bo1-ingewand1ooze bloedlijf van een ges1acbte 
koe op ijzeren spaken, rib-naakt en klonterig, rauw-rood uit
gestald voor slachterswinkel. :Maar hij durfde, durfde geen 
levende waarheid geven. ..... en gaf daarom fantastische, in 
plaats van wezenlijke gedrochten. En zoo vraag ik hem : is 
dat Louden, de zwart bestoven sternkool-hel van gronddamp, 
waar het leven schreide, bloedde, jammerde? - Is dat hct 
ontuchtige, rampvolle Louden, met z'n vergrauwde misdaad, 
z'n sloppen-doolhoven, z'n kuil-leven en ingesmoorde, ang
stig \·erstokte \\ reedheid en rauwheid? ::\Iet z'n weerschijnen 
van rossigen t.naakgloed door de uitgcstooten melaatsche 
\djken Yan diefstal en verdierlijking? Is dat die huivering
wekkende mist-stad, dat grauw-geheime nevelrijk van ont
aarcling en roof, van bekorst pauperisme, met z'n reuzen
muren en huisverbrokkeling, z'n gangen, straatkronkelingen, 
en \-ui.le stads:mnen, \Yaar de legende zelfs bij stilstaat, in ont
zetting over het \rnre leven, on·r zoo b1oedend-weenend men
schenjammer en ophooping \'an dierlijk gezwoeg en gemuit, 
_geronk en Yerkrachting? Is dat die stad met z'n kool-zwarte, 



helsche hoeken en leef-riolen, met z'n satans-gloed van hart
stocht en geheime Theems-woeling, z'n ondergrnndschc gc
krnip in aardschachten en aardingewanden? Waarom het 
rauwe leven, het bloedende, echte, ontzettende leven, de epi
sche reuzemYorsteling in die donkere miststad, - waarom haar 
rampen en verbijsteringen, die als krampen schokken en sid
deren door z'n zwart-vermorste wijken, waarom dat leven ver
miukt, verknoeid met onware, halve of bijgefantazeerde mira
kcls, die akelig spannen, en, als spookachtige karikaturen van 
bn:invervalsching, het echk levt:n wille:n \'erdringen? \Vaar
om toegegeven aan dekornm en smaak en gemoedelijke litte
raire vadsigheid en allerlei romantiekerege, sentimenteele 
karakters, getekend met gedrochtelijkc hallucinaties in hun 
koppen, wier innerlijk leven bestuurd \Yordt door geestige 
auteurszetten en pathetische bourgeois-psychologie? 

En zoo is de realiteit van Dickens niet alleen volkomen 
oureeel, maar ook Thackerax was 'n laf werker in <lit opzicht. 
~Iet al hun satirische gaven en bun gemoedelijk of venijniger 
striemen van eigen klasse- en landgenooten, bleven ze tocb 
maar aan de oppervlakte. Dickens beeldt 't leven bier en daar, 
ffen oprecht in de minst schunnige hoekjes, maar zoodra hij 
dieper \\-il gaan, draait ie om de kaars heen, maald: ie de grof
stt: konceptiefouten en is z'n zedeschildering als ,,-crkelijk
heids-tafereel belachelijk_ - Thackeray, scherper, bijtender en 
salonachtig hoonender, speelsche moralist met de ondeugden 
van z'n brave Britten, koketteert met z'n vindingrijke karak
tcrenalyse en gehekel van zekere standgebreken en redi.b..'U
liteiten. Op de roulette van z'n behaagzieke spitsvondigheid 
zaait ie den worp van waarheidsliefde, gereed toch met z'n 
operatie-gereedschappen, maar draaiend, draaiend, om het lot 
te laten beslissen of ie spreken zal echt en waar. De toeschou
" ers bij z'n speeltafel staan in angst wat 't worden zal, of 
ie hun ondeugden op de kaak zal stellen; of al gaan glinste
ren, de spiegels, de lancetpnnten; of daar openrijt begeer-
1ichaam van hun laagheid, hartstochten en overspeligheid, hun 
vuilsten zinnelust of \·erdierlijking. En de salon-epil."Uritische 
operator Thackeray, lacht, lacht geniepig, volgt de spanning, 
den angst, en altijd beslist 't lot te hunnen gunste. Er is ver
ademing, gejuich, en een oogenblik omdringt men den mo
reelen anatoom en slaat 'm tangen, lauretten en spiegels uit 
de hand. En hij lacht, lacht erger , want niemand weet <lat ie 
toch niet durven zou; niemand weet dat ie bedachtelijk om
gekocht hedt kroupier om nooit te laten winnen, zijn waar
heidsliefde. En zoo ploetert ie in uiterlikheden, ironiseert o,. 



zoo scherp\•erstandig-neutraal, z'n klasse de les lezend. )faar 
de ware motie,·en yan ontaarding enverdierlijking van men
schelijke karakters en levensvormen durft ie niet blootleggen, 
verzwijgt ie schandelijk. Hij heeft boeken geschreven die 
moeten dienen tot 'n soort van moreelen lichttoren voor het 
\even dcr Ioszinnige jeugd, om ze ' t stranden op de ,,gevaar-
!ijke klippen" van maatschappelijke ondeugd te beletten ..... . 
:\Iaar daar, waar die jeugd 't scherpste licht zou behoeven , 
dooft hij z'n lampje uit.. .. .. uit vrees voor .... .. nou ja ..... . 
voor welvoegelijkheid ! nfaar den eerlijken moed, de groote 
kracht om waar te zijn, bezit ie niet. )Iet al z'n sarrend ge
gesel van klasse ondeugden, met al z'n pronkerige, gewild 
moreele wijsneuzerij, blij ft ie 'n oneerlijke, klein scheppende 
geest, die met bangelijke overpeinzingen de echte en bloedende 
ontaardingsmotieven bij zijn gcslachts- en klassegenooten 
achterhoudt. 

13) J. H. Retinger. Histaire de la Litteralttre FTanfaise 
du l?.omantisme a nos fours, p. 77. 

:'liais qu'est-cc que Zola Youlait dire au juste par ,,natu
ralismc" ? 

II nous l'expliqu e a plusieurs reprises: et cette fois par 
<:xemple avec assez de concision, dans Jes paroles qu'il fait 
prouoncer a un des principatL"" personages de !'Oeuvre, le 
litterateur Saudoz tqui, personne ne !'ignore, represente Zola 
lui-:nt:me). Ecoutons sa profession de foi : ,,Etudier l'homme 
tel qui'il est, non plus sa partie metaphysique, mais l'homme 
psychologique, determine par le milieu, agissant sous le jeu 
de tous ses organes. X'est-ce pas une farce que cette etude 
continue et exclusive de la fonction du cerveau, sous pretext 
que le cerveau est l 'organe noble? ... . .. la pensee, la pensee, 
ch ! tonnerre de Dieu ! la pensee est le produit du corps en 
tier. Faites done penser nn cerveau tout seul, voyez done ce 
que devient la noblesse du cerveau quand le ventre est ma
lade !. ... .. Xon ! C'est imbecile, la philosophic n'y est plus, la 
,.,:::ience n'y est pins; nous sommes des positi\·istes, des eyolu
tionistes, ct nous garderions le mannequin litteraire des temps 
dassiques, et nous continuerious a devider les che\·eux em
melt-s de la raison pure. Qui dit psychologue dit traitre a la 
verite. D'ailleurs, physiologic, psychologie, cela ne suffit a 
rien : l'une a pcnctrc l'autre, tontes deu.x ne sont qu'une, 
aujourd'hui le mecanisme de l'hornme aboutissant a la 
somme totale de ses fonctions ...... Ah ! la fonnule est la; notre 
revolution moderne n'a pas d'autre base; c'est la mort fatale 
de !'antique socicte, C'est la naissance d'une societe nouvelle, 
et C'est necessairement la poussee d'un nouvel arbre, dans ce 
nott\'eau terrain . .. .. . Oui, on verra la litterature qui va germer 



pour h: prochain sit:cle c.k :;cicnce et de: dt.:mocratie. ,,En rc
smnc, le tern1c: de: ,,naturalisme" rcprC:sentc ,,la science, 
l'adaptation de la methode expfrimentale des biologistes, des 
physiologistes, des chl:mistes et des physiciens au roman ! 

Zola veut ctudier la vie courante telle qu'elle est d'apres 
!'observation la plus minutieuse et la plus scientifique possible. 
Disciple de Claude Bernard et du Dr. Lucas i1 fait depeudre 
tous les actes, toutes Jes pensees de l'homme de sa vie ani
mah.:, e:t de la loi d'hereclite. I.a conclusion est que le roman
cier peut (et peut-etre meme doit) deveuir un observateur, un 
exp§rimentateur, celui que le grand physiologiste Claude 
Bernard qualifiait de ,,jugc d'inst ruction de la nature." 

r4) DE PARVEXU BRESSER. - Juwelier Bresser 
liep, met handen diep in z'n zakken, kin ouelijk op de borst 
gedrukt, machinaal-denkloos, largs den licbteu tapijtrand, 
van ramcn naar deur, telkens heen en weer, in koppig volhou
end gcbalanceer, afmetend met trippelpasjes 'n lichtlijn, mij
dend in zacht lijfgewaggel,· donkerder vakken van 't kleur
woelige kle:-:d. De groote eetkamer duisterde koel in gedempt 
licht . Buiten zengde Augustuszon vensterbanken en ramen in 
kookhitte, schroeiend fel beblakerde ja1ouzie-latjes, die uitge
recpt-netjes ,·oor drie ramen nccrge:laten waren. A.ls 'n akwa
rium-schemer zoog de kamer op 't verkoelde middag-smoor
lic.bt, dat zacht-schm\· langs muren, om broei-meubels loomde. 
't Groote eikenhouten buffet, in z'n grof pronkende, gebeeld
houwde kop- en vruchtstukken, kroop hoog tegen den muur, 
als 'n orgel in kerkschemer, met trillende vcrheffing van 
hekjes, kristallen spiegeltjes, \Vaaromheen ronddanste in flits 
en bcverige lichtstrepen, gespat van kleurfonkjes, spelend 
random klcine zuiltjes en pijpjes van spiegelglas. Zacht 
dampte ' t buffet nog uit, in den koelen kamersche
mcr, z'n ochtend-hitte, toen volop de zon, in sid
dcrstralen dwars o,·er 't tapijt, z'n half lijf gcroosterd had, 
ve:rgloeid in zonnebrand, rond donkcr gevonk en vuurgeschit
ter van spiegels, zuilen, en kristallen galerijtjes, waarop 
Bresser zoo dol was; op dat hoogprachtige verlichte van zijn 
meubels, dat uitschieten van stralenbundels, dat krioelende 
hitte-g etril van razend zonnestof, in zijn kamer. In donkere 
rust sluirnerden nu de stoelen aan den muur en rond de groote 
tafel, die wijd-vlak sufte, met z'n bang versomberde uitge
sneeen monsterkoppen en koperen ringen aan de kanten. Loo
mi~e slaapstilte van verkoelde hitte-brocung suizeldc uit de bc
duisterde kamer-dicpten . In elken hock, onder getemperde tint
vloci!n 4en, spitste geel-rnat traliewerk van ranke papegaai
kooicn, ,·an boven orukoepeld met koperen dakjes. De wanden 
droomden, cliep in 't weeke schemerlicht, dat zwaarder vervloei-
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t h: achter duiste:n .: i11..:erplooiing van overgordijnen. Xu en dan 
kiakte uit de hoeken door de suf-stilte, 't tik-gewrijf van pape
gaai-snavels tegen kooitralies; clan bleef alles weer verzonken 
in 't matte clroomlicht, smorend :;til, schijn-koel, geel-duister 
drijvend achter de verdonkerde ramen, waar de kamer in 
schemerde, zwijmelend weggepaft van hitte en zonnebrand. 
In den rechterhoek, onder de verdonkerde, goud-bronzige 
matheid van groot schilderij , stond 'n endje van 'n etage
retje met kleurpoppetjes erop, ·de kooi van Louise, fransche 
papegaai, meegebracht door Bresser uit 'n rijk bordeel, op z'n 
Iaatste Parijsche r eis. Daartegenover, verdiept nu door 't 
schemerlicht in de wijd uitgebom,.,·de kamer, stond Lorrie, de 
\\·itte Engelschman, meegebracht door Bresser uit Louden, 
l:ll aan <le raam-kantt:n, weer \·i:;-a-vis, twee papegaaien die 
Hoi1andsch praatten. De groote achterste k ooien bij de suite
deur, drongen donkerig tegen den muur, in 't sm.oorlicht 
vervreemd als moorsch-verschaduwde miniatuur-kiosken, waar
in 't wit en rood van vogel-lijven schemer-kleurde achter <le 
tralies, meesuffend toch in de broei-looming van de heele ka
mer, die verkoelen ging in haar eigen lamvte. Bresser hield 
dol veel van z'n Chabbesrust, en al was ie klokvrij, geloofde 
ie: aan God noch gebod, z'n Chabbesgenoegens waren 'm goud 
,,·aard. 't Stille uurtje, zooals nu , van twee tot drie, als z'n 
kinderen weg waren, z'n vrouw boven sjokte, en Eva uitging, 
wou ie voor niets ter wereld ruilen. H ij kon dan lekker onge
ge:neerd, in z'n overhemd rondloopen, en alles van z'n huis 
bekijken en bevoelen, zooals ie 't altijd wel wou, maar nooit 
durfde, uit angst d at ie betrapt werd door Eef. In zoo' n 
uurtje kon ie lekkertjes uitgaans-plannen overzien, z'n werk 
nagaan, zaken overpeinzen, en al "·at ie bezat en verlangde net 
zoo iang beknuffelen a ls ie er lu:;t in had. Half flamy n og Yan 
de hitte, zich prikkerig-branderig voelend in 't g ezicht van 
tel kens zweet afvcgen met z' n lauwen zakdoek, h ad ie plots in 'n 
paar giftrnkken, alle drie jalouzieen neergelaten, de overgor
dijnen er half voorgescboven om zoo alleer. te zijn, helem.aal 
koel alleen, tot bedaren komend in dat gcsmoorde licht, waar 
ie ook \rel eens 'n uurtje van hield, al was 't maar om z'n 
meubels, z 'n k amerweelde weer eens in 'n andere atmosfeer en 
toon te zien. \Vat ' n scbokkende pret gaf 't 'm, als ie er aan 
dacht, hoe ie Lozij op de veiling, dat pracht-buffet en z'n 
reveille-klok afhandig gemaal.1: had . Twee ininuten was ie te 
laat gekomen, net toen de ham.er hem buffet en klok had toe
geslagen. \Vat ' n neus had Lozij gezet, Lozij z'n ergste kon-
1..-turent, die altijd wou bebben wat hij, en hij wat Lozij had. 
';oeie God, als ie er aan dacht, - gieren kon ie 'r om; 't 
waren maar geen pracbtstukken z'n buffet en z'n klok; blind 
kon ie 'r zich op kijken, 't buffet nooit genoeg betasten, op-
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wrijven, en stilletjes de hoekjes zuiveren van stof, de uitpun
tende krullen en vruchtstu.kken, de gladde zuiltjes en koppen, 
als leYend aankij ken . ~ooit kon ie zacbt genoeg bevoelen, 
met heel schoone vingers, dat scbitter-kristal, die spiegel
randjes en facetten, en altijd weer ging ie ver-af staan om 't 
te bekijken in z'n volle boogte. Ze hadden 'm gezegd dat 't 
uit de boedel van 'n prins kwam. :\1aar geen kunst, 'n won
der was 't; de heele klub had 'r den mond vol van, en ze wa
ren z6o nijdig en jaloerscb, <lat z'm wel konden worgen. En 
dat juist vond ie lekker, omdat 't 'm liet voelen hoe rijk ie 
alles had en hoe mooi 't was, en hoe 'r over gesproken werd. 
En z'n klok, die daar net boven den engelscben Lorri bing; 
wat 'n stuk !. . . . . . met z'n vuurrooie wijzerplaat en massief-
gouen cijfers ..... . en 't krulwerk !. ..... Uren lang kon ie 'r op 
kij ken. Elk half uur, en, als ie wou, elk k.'Wartier, kwam zoo
maar van-zelf 'n mannetje nit de klok springen, met 'n toe
ter aan z'n mond, en dan begon 't z'n soldaten-reveille : 
tette tette tette, tette tette tette .. ... . vijf minuten lang. Ieder 
die ' t hoorde, keek 'm aan alsof ie mechogge (gek) was . 
vraag wat hij er aan doen kon ! Hun verbazing, schrik, en hl 
zoog ie in, vulde ' rn gezwollen van dolle vreugd. En z'n 
prachtpapegaaien?.... . . 'n bagatel.. .... allemaal konden ze 
spreken, in alle talen. En z'n trijp gekleurde, z'n antiekc 
stcxkn , z'n drie piano's, z'n groote zilverkast, daar net bij 
z'n zilveren sigarenstanda;;irtje ?.. .. . . Pronkstukken !. . .. . . Wat 
stond alles daar mooi dof nou in <lat rare licht. Toch rijk nog, 
tocb rijk ! \Vanneer ie z'n zilverkast zag, schoot 'm blijdschap 
in de kuieen. \Vat 'n genot had ie toch van alles wat ie kocht. 

Ze keken zich de oogen uit d'r koppen, z'n famielje en 
z'n vrinden. Zoo moesten eigenlik alle meubelen zijn, vond 
ie, allc kasten, heelemaal bijna van glas, zoodat iedereen kon 
zien wat er in was. lVIal had ie zich al gekeken op die rijk 
uitgebuiJ...-tc fijn-gebogen zilverkast, met al haar glas en klen
marmeren trapjes en richeltjes, waarop uitgespreid, voornaam, 
stil, in antieke preutscheid, z 'n porcelein stond, z'n oud zil
veren schenkgerei, z'n serviezen, z'n potjes en kopjes, van 
god-weet-boeveel-waarde-en-hoe-oud, met allemaal van die 
narriche rooie en groene poppetjes, maar oud, oud, maar oucr 
dan de kandelaars in de portugeeze sjoel, zooals zelf na te gaan 
was. En al z'n zilver !. .... . Als z'n vrouw ' r maar wat meer 
mee voor den dag kwam; en z'n prachtige schilderijlijsten, 
m<:t schilderijen er in ! ...... Tranen van genot dreven z'n oogen 
in, als ie ze enkel maar aanzag, z'n breee, gouen lijsten, met 
al die charivari en krullen erombeen...... had 'm ook maar 
niks gekost ! De schilderijen konden 'm niks schelen, geen 
zier , .... . . maar ' t goud van de lijsten ! Ze keken zich dood . 
.de famielje en de kennissen, als ze dat allemaal maar zoo aan 
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de muur zagen hangen. En dan \Yat ie pas wet:r gekocht had, 
na de nieuwe tapijten, tlie groote stereoskopen en tisee groote 
speeldoozen, \Yaar je de deuntjes zoo gemakkelijk kant en 
klaar had, en uit alle opera's ...... soms kon ie vloeken van 
nijd, dat ie z' n luitjes niet overal naar z'n andere kamers mee 
kon nemen, waar nog zoO\·eel moois stoud, van hem door 
hem gekocht, onderhouen en gekoesterd. ;.\Iaar dat durfde ie 
niet, om z'n vrouw en Eva. 0 ! soms had ie oogenblikken, dat 
ie zich we! aan z'n boel \\·ou vastbinden, er zich tegen wou 
aanwrijven, dat ie wou zoenen, stoel voor stoel, z 'n heel 
buffet van onder tot boven, z'n zilverkast, z'n portefleurs, 
alles, alles, als ie maar durfde. Sruk voor stuk had ie toch 
rnaar bijclkaar gckocht, cerlijk verdiend, met z'n eigen handen 
zich doodgesukkelcl zondcr 'n uur rust, voort, voort, eeuwig 
voort , altijd in zaken. En \rnarvoor had ie alles gedaan? 
Voor z'n vrouw, en linderen, en stand ! Vooral voor z'n 
stand. 

Bresser \\as eigcnlijk 'n zwerver van z'n jeugd af geweest. 
Op z'n veertiende jaar had ie alleen in Amerika rondgezwalkt 
en 'n woelig straat-arm le\·en geleid. In z'n energische natuur 
ge<::n rust kennend, altijd zoekend te verdienen, had ie zicb 
daar op allerlei bcroepen gesmeten zonder iets te weten, zicb 
ingeregen en uitgezet, vE-rhongerd en soms dik gegeten, over
al indringend met den durf van 'n gek, altijd maar loerend 
op vooruitgang en duiten. Voor niets te lui van dat de zon aan 

·den hemel stond, tot in den nacht had ie geploeterd en ge
slenterd, geroepen, geschreeuwd, gesjouwd, gevochten, de 
vuilste werkjes opgelapt, zonder schaamte, berouw of klacht, 
in 'n woest-vreemd land, waar ie geen gezicht kende en eerst 

_geen letter van de taal begreep. 

14.a) l s. Querido, door L. Biickmann, pag. 59. 

15) Retinge r t.a.p. pag. 79. - On dedaigne les senti
ments fins, et on se plait au contraire a etaler les tableaux les 
plus crus, ceux dont la description touche a la pornographie. 
Enfin on se tient autant que possible eloigne du ,,monde" 
parce qn'il est degenere et qn'il vant mieux etudier les pas
sions d ans Jes milieux inferieurs, la on elles se presentent 
.encore a l'etat de nature. 

16) E . H. Al. \Valgrave, Hogere Begrippen in de Lelter
_ku.nde, pag. 15. 

17) Lu terre, par exemple, ri ' <.."St pa - tant !'oeuvre d'un 
Tealiste exact que d'un idCaliste perverti. 



Zola nous montre des paysans, levcs a l'aurore, travail
b nt comme des chevaux, et, malgre cela, s'adonnant. a une 
fornication perpetuelle. ~on. Pour se donner la peine d'inven
rer , on pourrait vraiment inventer mieu..'i:. 

IZie Jules Huret, t.a.p. pag. 2.) 

rS) Querido, voorrede Yan Levensgang. 
Dit boek, waaraan wij het meesterlik portret van de juwe

lier Bresser ontleenden, is overigens een totale mislukking. 
De praktijk der kunst beschaamt bier de theorie. 

19) Zie Doopsformulier . 

20) t.:::loos. Yoorrecle op de Jlat hilde. 

2 1) ,, The strongest part of our religion to-day is its 
unconscious poetry...... T he day will come when we shall 
n·onder at ourselves for having trusted to our religion and our 
philosophy, for hav;ng taken them seriously; and the more· 
wc percei,·c their hollowness, the more \Ve shall praise ,, the 
breath and finer spirit of knO\Tledgc," offered us by- poetry." 

(Essays in Criticism. 2nd series, chapter I. ) 

22) Dr. H. ~l. van ~es, De _Vieuwe Mystiek, pag. 6. 

23 ) .-\lb~rt \'cnvey: Tnleiding tol de nic11<«c Dichtlmnst. 

24) Kloos II, pag. 2. - Er zijn dichters en dichters~ 
<le eenen, die voor de eeuwen ·werken, anderen, die komen en 
verdwijnen met een bepaald geslacht. Gene hebben de passie 
en de groote muziek en het zinnelijke woord, en zij treffen 
door de onmiddelijke waarheid hunner l'll.llst; deze kunnen lief 
zijn, en geestig, en krachtig, en diepzinnig zelfs, maar zij heb
ben die geestigheid en liefheid en diepzinnigheid en kracht 
slechts voor een poos gehad, en wie ze in later tijd ter hand 
neemt, moet eerst een heeleboel vooropzettingen aannemen, 
en zich in allerlei conventies werken, en een uitgebreid poe
tisch lexicon uit het hoofd leeren, voordat hij iets kan voelen 
voor den lof, <lien de schrijver bij zijne tijdgenooten had ver
worven. 

A.ls Sophokles' _-\..ntigone hcengaande klaagt, dat de roem 
haar beloofd, haar als hoon in de ooren klin.J...-t, dan rilt nog 
de negentiende-eeuwer op zijn stoel, zoo intens als de stem
ming is; en a]s ~filton begint, gaan wij mede op de rijzing en 
daling zijner rhythmen, al is ook zijn onderwerp vreemd aan 
<lezen tijd; ·want achter beider zingenden kJank ligt onmid
<lelijk de werkelijkheid van 's dichters verbeelding of van het 
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leven om hem heeu. Zulkc zijn de reeele, zinnelijke, de natuur
lijkc dichtcrs, omdat de melodie z6o uit hunne ziel komt en 
het beeldencle ,,·oord z6o uit hunne fantasie. :.Iaar de anderen, 
die, onmachtig om ieder \\·oord te proeven met al de frisch
heid van zijn jeugd, de taal accepteeren, gelijk zij door de 
zinnelijkheid van noegere geslachten is gemaakt en door het 
gebruik misvormd, die daardoor meer dan eeue schrede af
stands leggen tussen wat is en wat staat op het papier - men 
doet het e~mvoudigst en het best, zoo men hun den naam van 
rhetorische poeten geeft. Immers, de rhetorica is geen spon
tane opwe11ing van den natuurlijken mensch : geene alleen 
door 't gevoel voor waarheid en schoonheid geregelde uiting 
eener passievolle ziel : zij veronderstelt een voorafgaande oefe
ning in een 1..-unstmatig stelsel van algemeen geldende regels 
en voorschriften; zij houdt angstvallig samen datgene, wat 
ieder waarachtig kunstenaar neerhaalt en voor zich zelven ver
nieuwt : zij \Ycrkt met woordeu, niet met dingen. 

Kloos II, pag., 157- 158. - Van alle menschen hebben 
dichters het meeste te maken met de taaL \Vij, gewone men
schen, "ij leven ons dagelijksch leven en praten en schrijven 
over een zeker aantal telkens te~gkeerende zaken en verbou
dingen en gebeurtcnissen, met cen ook weer terugkeerend en 
nij beperkt woordental. Die woorden, wij kennen ze, wij ge
bruiken ze, zonder er "·at bij te denken, want de dingen zijn 
de hoofdzaak, en de taal is' slechts een befboom, op zich 
zelf zonder waarde, in het menschelijk verkeer. 

Maar wat als de taal ophoudt, een middel voor iets anders, 
als zij zich zelven een doel gaat zijn? Wat, als zij opkomt, ge
heimzinnig, uit den dichter en, sterker dan zijn dagelijksch 
Th::, over h em vaart en zich opstelt voor zijn zinnen, als een 

-bewegend stuk Leven, dat alleen bestaat om zijn mooie zelfs 
wil. Dan wordt de taal tot heel iets anders dan de taal van 
elken dag·. \Vant de "'·aarachtige dichter is niet een mensch, 
die met andere menschen spreel...-t over dingen, die beiden be
kend ziju_ De lyrische dichter verzinnelijkt voor het gehoor 
en de verbeelding de intieme en individueele toestanden van 
zijn gevoel. Hij moet geluid maken van zijn eigene bewo
gene Ikheid, h ij moet het allerpersoonlikste en allerdelicaatste 
werk op de wereld doen. Vandaar, dat dan ook de woorden 
hem iets anders zijn dan voor gewone menschen, geen abstrac
ties, die hr:n dienst verricbten, maar waardevolle individuen, 
die hij kent en lief heeft, wier mooiheid hij proeft, en door de 
subtiele combinatie van v.ier geluiden hij weergeeft, wat hij 
ziet en hoort in het ontroeringsvolle oogenblik. 

0, en dan is er weer eenig dadelik verband gekomen tns
: schen de werkelijkheid - hier des dichters emotie en de daar-
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in geziene dingen - tusschen de werkelijkheid en het \\'oord. 
\Vant de werkelijkheid is gevoeld en het '-\"oord is ge...-oeld , 
en dat gevoel is een. 

De lyrische dichter , die zoo zijne ziel uitzegt, nadert \\·eer 
den oer-mcnsch, die ziju ,·erbazing, zijn ,·errukking of zijn 
droefenis uitgalmde of versmoorde in een spontaan door de 
werkelijkhcid opgewekt geluid. Toch is de dichter dan or 
\ erre na nog <lien oer-mem;ch niet gdijk. \\"ant al \Vect hij 
z~~ne werkelijkheid levend te maken in voe1bare taal, door 
1.t3nc intuitieve combinatie-macht van het ~ene gelnid-indi
vidu met bet andere, van alle geluidreeksen met elkaar, toch is 
de onderbouw van zijn werk nog heelemaal abstract. \Yel bedt 
hij i~·der woord, door het contrast of de harmcnie met 1-i=~ fa·ht 
01· de schaduw van de woorden daaromheen, eene m~·uwe 
frischheid gegeven, maar in hun eigenlike k ern blijven zij ab
stract. Abstract zijn Yerder de regeJs der grammatica, langs 
\\·ier wcgen het voerencl, hij zijn voclen ,·erwoordt. .-\bstract 
zijn zelfs in zekere opzichten zijne groote rhythmen-gangen 
met hun daling en hon \·al. 

25) Dr. Kuyper , Sto11e Lezingen, pag. 144. - ,,Ons in
tellectueel, ons etbisch, ons religieus en ons aesthetisch !even 
beschikken elk over een eigen sfeer. Deze sferen I open eyen
wijdig en mogen daarom niet de een uit de antler worden af
geleid . Het is eenzelfde beweging, eenze!fde drang, eenzelfde 
tinteling in den mystieken wort•l van ons aanzijn, die in deze 
vierd ..:rlei yertakking openbaring naar buiten zoekt. Ook de 
kunst is niet een zijtak aan e::n hoofdtak, die reeds uitschoot , 
maar een eigen tak, die zeUstandig uit den stam van ons leven 
opkomt, ook al is ze het naast aan de Religie, veel nauwer dan 
aan ons denken of aan ons ethisch aanzijn, venvant. 

,,Vraagt men nu, hoe er op elk dezer drie terreinen een
heid van conceptic kan ontstaan, clan blijkt telkens weer, <lat 
die eenheid in het eindige alleen op <lat eene punt te vinden 
is, waar ons leven uit de bron van het Oneindige opwelt." 

:i6) Deze resoluut doorgezette actie heeft er niet \\einig 
toe bijgedragen om bet Xederlandse votk uit zijn intellectueek· 
domrnel wakker te scbudden. Ook laat bet zich nu, acbterom 
ziend, met tamelikc zekerkeid vaststellen, dat de spannende 
situatics rn11 de HoUands-:\.frikaanse stam in 'So, '95 en om
streeks 1 900 een krachtige impuls geweest zijn voor de weder-
opleving van de Xcderlandsc \'olksgccst, zoals zich die in zijn 
nienwe J...'Ultuur openbaart. 

27) Cah1inisme en Kunst , pag. 77. 
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