DE G IDS SIN D S 183T,
De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift
*

■

Inhoud

W oord vooraf

7

Tineke Jacobi en Joke Relleke
Een ‘echt Kritiesch Tijdschrift’ : 1837-1843

Remieg Aerts
Een liberaal tijdschrift: 1844^865

28

Remieg Aerts
‘De fakkel der verlichting’ : 1865-1880

Remieg Aerts
‘De vloek der impotentie’ : 1880-1890

54

72

Remieg Aerts
‘Als Epicurische goden’ : 1890-1915

90

Remieg Aerts
‘Onze grijze tempeltjes’ : T9i5-i938

112

Remieg Aerts
Voor en tijdens de oorlog: 1938-1945

142

Piet Calis
‘Het standpunt van de liberaliteit’ : 1945-1985

Register

204

Geraadpleegde bronnen en literatuur

208

8

Een liberaal
tijdschrift:
1844-1865

40 Alfabetische naamlijst van
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In het kalme gezelschap van de redacteuren Yan Has
selt, Van Geuns, Pol, de dichtende predikant Bernard
ter H aar-die Bakhuizen van den Brinks plaats innam -en de Amsterdamse hoogleraar P. J. Veth, kenner
van de oosterse talen en de bijbelse oudheid, toonde
Potgieter zich opmerkelijk geïnspireerd. Aan de jaar
gangen 1844 en 1845 droeg hij veel bij: naast recensies
en vertalingen van verzen en stukjes uit het Engels en
het Zweeds zijn eigen novellen ‘Hoe het Weeüwtje van
het H o f van Holland gevrijd werd’ , ‘De Zusters’ (1844),
‘ Blaauw Bes, Blaauw Bes’ (1845) en enkele tijdzangen,
als het hekelende ‘De Stilstaanders’ en het spottende
‘Een wonder is de nieuwe beurs! G eloof het maar, Jan
Salie!’ (1845). Zijn belangrijkste bijdrage was het
kritisch-nationale essay ‘Het Rijksmuseum te Amster
dam’ (1844), waarin met retorische kracht opnieuw aan
de eigen tijd de burgerzin, daadkracht en artistieke oor
spronkelijkheid van de Hollandse zeventiende eeuw
werden voorgehouden. Steeds meer kreeg Potgieters
kunst een ideologische functie.
Ook Bakhuizen van den Brink vond nu, in België le
vend, gelegenheid voor historisch werk van grotere om
vang: zijn ‘Andries Bourlette. Een hoofdstuk uit de ge
heime geschiedenis van den Vrijheidsoorlog, 1568’
(1844) en ‘ Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog’ (1846) gingen naar D e Gids.
De wetenschappelijke studies, over vaderlandse ge
schiedenis, kerkelijke geschiedenis en kunst, o f oosterse
letterkunde vormden een groeiend aandeel in de afde
ling Mengelingen, die ongeveer veertig procent van de
maandelijkse honderdzestien bladzijden besloeg. Daar
naast bevatte het mengelwerk reisverhalen, uit buiten
landse boeken en tijdschriften overgenomen proza- en
dichtstukjes, en eigen literair werk van Potgieter,
S. J. van den Bergh, J. Kneppelhout, de katholieke han
delsman J. A . Alberdingk Thijm , de jonge schrijfster
A . L. G .Toussaint en de dichters J. P .H eije en A . J. de
Buil. Een echt met het tijdschrift verbonden kring
vormden deze auteurs overigens niet.
Het merendeel van elk nummer was gewijd aan ‘boekbeoordeelingen’ : recensies, sommige kort, andere zeer
uitgebreid en grondig, van in Nederland verschenen
boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen op
wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. Bespre
kingen van literair werk waren in de minderheid. In de
tweede helft van de jaren veertig begon het mengelwerk
gezichtsbepalend te worden, vooral door de opzienba
rende bijdragen van een nieuwe medewerker: de jonge
jurist Gerrit de Clercq, door een latere tijdgenoot ge
noemd ‘ den geniaalsten publicist van de jonge liberale
partij’ , intelligent, geestig en bij uitstek ‘de moderne
man’ in een vrij behoudzuchtig Amsterdam. In februari
1845 vroeg Potgieter deze opvallende stadsgenoot,
wiens optreden hem aanstond, in de redactie.
De Clercq bracht nu de bedoeling van D e G id s-bewe
ging en vernieuwing in het openbare en intellectuele le-
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ven te w ekken-op de actualiteit over. Namens De Gids
stelde hij zich, in het artikel ‘Het voorstel ter Grond
wetsherziening’ (1845), volledig achter een door Thorbecke en acht andere progressieve kamerleden in de
cember 1844 ingediend herzieningsontwerp. Een herle
ving van de ‘publieke geest’ was alleen te verwachten als
een ruim en direct kiesrecht de burgerij medeverant
woordelijkheid zou geven voor het staatsbestuur. De
Clercq verwachtte echter van de huidige StatenGeneraal weinig bereidheid tot ingrijpende democrati
sche hervorming en drong daarom aan op een ‘algemee41 Fragment uit het voorstel
tot modernisering van de
inhoud en doelstelling van De
Gids door G. de Clercq, 14
maart 1847. ‘Ik adviseer dus:
vooreerst tot wijziging van den
vorm van ons tijdschrift; en
voorts tot uitbreiding der
redactie; en ik wenschte van die
beide elementen gebruik
gemaakt te zien, om den Gids
tot een tijdschrift te maken, dat
zich zooveel mogelijk op de
hoogte van zijnen tijd plaatste
bij alle onderwerpen, die de
algemeene aandacht spannen,
dat in de observatie van alle de
verschijnselen van den tijd eene
bepaalde rigting vertegenwoor
digde. De critische beschouwing

o ’ Wisten de bloemen, de kleenen,
W at wonde me brandt in het hart,
Ze zouden gewis met mij weenen,
En heelen mijn foltrende smart.
En wisten ’t de vogels in ’t lommer,
Hoe treurig ik ben en hoe krank,
De nachtegaal suste m ijn’ kommer
Met zoet en verkwiklijk gezangk.

van de voortbrengselen onzer
letterkunde zou dus niet langer
het voorname doel kunnen zijn;
zij zoude zich moeten
aansluiten aan de behandeling:
vooral van de groote sociale en
economische vraagpunten,
welke tegenwoordig overal de
aandacht gespannen houden,
voorts van inlandsche & Europesche staatkunde, van de
verschijnselen in de kunstwereld-zoowel in die van bouw-,
beeldhouw- en schilderkunst als
in die van toon- en tooneelkunst-van buitenlandsche
letterkunde; en eindelijk ook
van wetenschappelijke vraag
punten [ ...] .’

En ware aan de starren, die dwalen
Daarboven, mijn lijden bekend,
Ze zouden tot mij willen dalen,
Mij troosten in al mijne ellend.
Die allen toch kunnen ’t niet weten;
Eéne enkele kent slechts mijn smart:
Zij zelv’ heeft haar opengereten,
De brandende wond van mijn hart.
-h. [= ?] Naar Heine
1844
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42 G. de Clercq (1821-1857),
redacteur van 1846 tot en met
1849.
Gravure door J. H. Rennenfeld.
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ne petitioneering’ ter ondersteuning van het herzieningsvoorstel. De gelegenheid tot hervorming mocht
niet worden gemist. ‘Geen verderfelijker raadslieden,
dan die ons tot gehechtheid aan onze instellingen, tot
vasthouden aan het bestaande vermanen. [...] Zonder
staatkundige ontwikkeling is voor een volk geene enkele
ontwikkeling op den duur mogelijk. [ ...] Dat mijn
vaderland ontwaakte, eer zijn slaap doodslaap gewor
den zij!’ (1845, m , 96)
Dit waren woorden naar Potgieters hart. De algemene
aarzeling jegens het herzieningsvoorstel-dat in mei
1845 werd afgew ezen-gaf Potgieter (onder zijn pseudo
niem W .D-s) het hekeldicht ‘De Stilstaanders’ in de
pen. De Gids wilde nog geen liberaal partij orgaan zijn,
maar een wat verontruste medewerker kreeg in novem
ber 1845 wel van de redactie te horen ‘dat wij persoon
lijk de liberale beginselen met warmte zijn toegedaan,
en eene geheele hervorming onzer staatsinstellingen van
harte wenschen. Het spreekt dus wel van zelve, dat wij
die beginselen niet verzwijgen, waar wij zelve staatkun
dige artikelen leveren, en ook bij de keuze onzer politie
ke collaborateurs liefst naar gelijkgezinden omzien’ .
G .E . Voorhelm Schneevoogt aan Potgieter, 25 maart
1846. Er is een groot gebrek aan
kopij voor het tijdschrift.
‘Amice! Ik heb gisteren van
Pamela eene Jeremiade
gekregen, waardoor mijn hart
bewogen is geworden, zoo dat
mij de tranen over de wangen
biggelden. Zoo slecht heeft het
er met de Gids nog nooit uitge
zien. Hij smeekt mij om eene
kleine bijdrage voor het Album,
want hij heeft nog niets dan het
begin van eene recensie van
Geuns, het begin van eene
recensie van Clercq, en een
klein albumstukje. Twee
Heeren zijn uit de stad en de
Heer Potgieter heeft niets. Dat
liegt Pamela zeker. Ongetwij
feld hebt Ge ook wel een
albumstukje. Kan het U encourageren, dan wil ik U wel
bekennen dat ik zonder lust en
zonder tijd te hebben, een paar
pagina’ s vol geschreven heb
Pamela is uitgever
P.N . van Kampen.

De Clercq ging nog verder en toonde een meer sociaal
en democratisch dan liberaal-economistisch standpunt
in zijn bijdragen ‘Louis Blanc’ (1846) en ‘Arnold Ruge
over de Fransche socialisten’ (1847). De opvattingen
van de socialisten en vooral de ernstige tekortkomingen
die zij aanwezen in het ongeremde ‘laissez faire, laissez
aller’ mochten ook in Nederland niet genegeerd wor
den. Dat juist de eeuw van het politieke gelijkheidsstreven een snel toenemende economische en sociale onge
lijkheid te zien gaf, vond De Clercq schrijnend en een
gevaar voor de nabije toekomst. Hij hoopte op een toe
nadering tussen socialisten en economisten, en probeer
de met zijn artikelen het belang van arbeidsorganisatie
en -bescherming te tonen. Dat iemand met kennis van
zaken en met sympathie over zulke onderwerpen
schreef en dan nog in een gerespecteerd burgerlijk tijd
schrift, was in het toenmalige Nederland hoogst opzien
barend en gedurfd. De Clercq zette met deze bijdragen
de toon voor een lange G/cfe-traditie: artikelen waarin,
vanuit een neutraal standpunt, een onbevooroordeelde
en zakelijke behandeling van een controversieel onder
werp gegeven o f gevraagd wordt.
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W ELED ELE HEER!

V eoraemen« zyode, om ia. den ïa rtn . waaria ons TijdaebrSl tot aog verscheen, met Siei begin v«a den volgend«»
Jaargang «-«-ne belangrjjke wgziging Ie brengen, veroorloven
o m u daarvan «ene voor§Göpi{je mededeeliug te doea. Wg vinden
<.bs daartoe niet allee» genoopt, ’«iM
on* vaegzaam dunkt, dat oaxe m e^arbetder» van eene dergelijke verai^cring vooraf i»
kennisse geeield m daarover geraadpleegd worden; maar ook voorat, omdat wij die uitvoering van on» jdan gobeei afhankelijk
«ellen van den indrok, dien het op fee® zal m alen, eu va» de ondersteuning, waarop wy big ben -sullen mogen rekenen.
Het zal u niet ontgaan tyn del S&B <Krï2&» sdleng«, et» vooral ia de ïantaie jaren, zijn oorspronkelijk karakter — dat
van een receoserend tydacbrift met een boliettruüsch mtngelwerk — grootendeeU verloren heeft
Sinds echter dien ten gevolg« de vorm van bet Tijdschrift «pgehouden he&ft volkomen aan den inhoad te beantwoorden,
t8 die veru« tot een hinderpaal geworden. Hij is dat geworden, *oo wegen» 4e vefpligting, welke bij eenigermate oplegi, om van
alle ten onxent aitkomende Werken een beoordeelend verslag te geven, al» door de beperking, waaraan h g , in veler oogen
althans. de soort der foor bet Mengelwerk geachikte bijdragen onderwerpt
Wij wenachte» daarom, zonder in het vervolg, hetzij de beoordecling der uitkomende W erken, hetzij de eigenlykgezegde bellettrie ia bet minst ait te »luiten, ons ran den band té ontslaan, welke onze bemoeytngen tot deze beide rubrieken
schijnt te beperken, en voor brjdragen van den moest versr.lidienden aard den toegang jtoo ruira mogelijk open te zetten.
Den aard dier bijdragen beboevea wy wel niet nader te bepalen, noch ter verduidelijking onzer bedoelingen op het
roorbeeld ran Engelacbe of Franacbe tijdschriften te wijten. De verscbynsckm op bet gebied van Ewopeosche en inlandsche
staatkunde; de gang der maatschappelijke ontwikkeling in ona vaderland en elders; de vrachten van in- en uitheemache
letieffennde; de navorschiageB op bet gebied ran geachiedenls en volkenkunde; de resultaten en ontdekkingen, door de stodie
der stellige wetenschappen verkregen; de ontwikkeling van godgeleerd» en wysgearige stelsels; de voortbrengselen van acbüder-,
toon* en tooneeïkunst, ea hoeveel meer nog, znllen om strijd onze aandacht trekken en overvloedige stoffe ter behandeling oplevewu
Hoe ruimer echter de werkkring Is. dien wy on* kiezen, te »waardor is ook de verpligtiag, welke wij oua opleggen, en
te grooter onze behoefte aan medewerking en hulp. En vieijen wij ons al, dat de volle vrgbeid, welke wij oazen raede-arbeiders
laten, ben te gereeder aal maken tot krachtdadige ondersteuning, wy ontveinzen on* geenszins, dat de aard der medewerking,
welke wy voortaan znllen beboeren, meer tijd en inspanning zal vorderen, wij zeggen niet. dao tot nog aan de meeste bijdragen
besteed, maar dim titans in den regel vereischt werd.
Wy zullen daarom , boe wenscbelijk wij cea Tijdschrift van den door ons bedoelden aard achten, geene tenuitvoerlegging
onzer plannen beproeven zonder «ene ruime, maar vooral eene stellige toezegging van medewerking. Die toezegging behoeft zich
Yo&rrartt niet verder uit te strekken dan tot de® jaargang van Ï848. Wy zelve nemen, ia de onzekerheid boe onze poging slagen
zal, geene langduriger verpligting op ons. Maar voor dien jaargang weuachen wjj dan ook, dat elk, die ons de eer der medewerking
wil blijven bewijze», ons minstens éêae bydrage stellig teezegge.
Niets *al ons liever ziïn dan ruimere beloften te ontvangen. Wilde deze of gene onzer medearbeiders zich tot bet
leveren van periodieke overzigten ©ver dit of dat v»k verbinden, of de voortdurende behandeling van eene of andere rubriek
uitsluitend op zich aem en, zyn aanbod zonde ons hoogst aangenaam en jalst 1» onzen geest zijn. Ia elk geval beboadea «y ons
voor. om, wanneer eenig onderwerp eene opzettely'ke behandeling in on» Tydschrift zat schijnen le vereischen, ona toi dengeoe
rwwr medearbeiders te wenden, die ons daartoe de meest bevoegde »1 dunken.
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De Clercq, inmiddels redacteur-secretaris geworden,
kwam in maart 1847 met een plan om de opzet van De
Gids te moderniseren. A l enkele jaren werd er weinig
Nederlandse literatuur gerecenseerd, de boekbespre
kingen begonnen zelfstandige opstellen over een be
paald onderwerp te worden en het mengelwerk bevatte
steeds minder bellettrie en steeds meer verhandelingen.
De Clercq stelde daarom voor De Gids naar het voor
beeld van Franse en Engelse periodieken voort te zetten
als algemeen tijdschrift, gevuld met zelfstandige be
schouwingen over actuele kwesties en ontwikkelingen
op de gebieden van binnen- en buitenlandse politiek,
maatschappij en recht, literatuur en kunst, geschiedenis

«

44
king aan de komende jaargang
van De Gids, waarin de nieuwe
formule zal worden uitgepro
beerd, 6 september 1847.

en volkenkunde, theologie en wijsbegeerte, natuurwe
tenschap, geneeskunde en techniek. Niet toevallig ver
schijnende boeken, maar de ontwikkelingen in maat
schappij en wetenschap zelf moesten becommenta
rieerd worden. Tevens wenste De Clercq een redactie
die veel meer dan thans door ‘eenheid van geest en stre
ven’ bezield zou zijn, en daaromheen een kring van
vaste medewerkers, die op verzoek specialistische bij
dragen over actuele kwesties zouden leveren.
Het voorstel ontmoette geen groot enthousiasme; maar
omdat niemand meer veel perspectief zag in de bestaan
de opzet van het tijdschrift en de vraag eigenlijk was:
‘Zullen wij de Gids begraven o f de reorganisatie be-

3i
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proeven’ (in de woorden van redacteur Van Geuns),
besloot men tot het laatste. Ook Potgieter ging, hoewel
aarzelend, mee met De Clercqs plannen. Uitgever Van
Kampen was er weinig mee ingenomen en verwachtte,
anders dan De Clercq, geen stijging maar daling in het
aantal van zijn-vierhonderd-betalende abonnees. Hij
zou in de eerstvolgende jaren gelijk krijgen. Pas na 1858
begon de aanhang van De Gids te groeien, tot bijna
achthonderd abonnees in 1864. Ook belangrijke mede
werkers als Thorbecke en Bakhuizen van den Brink lie
ten weten enkel een functie voor D e Gids als weten
schappelijk recenserend periodiek te zien.
In 1848 begon D e Gids niettemin een nieuwe serie. De
Clercqs opzet is nooit geheel verwezenlijkt. Wel week
de oorspronkelijke bedoeling van het tijdschrift: het
verhogen van het literair peil door een strenge richting
gevende kritiek, naar de achtergrond. Ook ging De Gids
zich veel directer dan voorheen met de maatschappelij
ke actualiteit bezighouden en werd hij meer het orgaan
van een richting-de liberale-dan een open forum. Hoe
wel in deze periode de samenstelling van de redactie bij
na jaarlijks veranderde, bestond zij toch steeds uit her
vormingsgezinde Amsterdammers. In 1848 waren dat
De Clercq, Potgieter, de medici Van Geuns en G.
Voorhelm Schneevoogt, wiens beminnelijke, charman
te persoonlijkheid tot 1871 toe een rustpunt in de Gids45 Thorbecke aan de redactie
van De Gids in antwoord op de
uitnodiging tot medewerking
aan het vernieuwde blad, 16
september 1847. ‘Wel Edele
Heeren! De ontworpen veran
dering van uw Tijdschrift is,
vrees ik, de dood. Mij komt het
althans niet waarschijnlijk
voor, dat een uit verhande
lingen zamengesteld maand
werk hier te lande lang zal
bestaan. Men zet een atelier op
om spoedig met een uitdragers
winkel te eindigen. Doch al
mogt de uitkomst dit
vermoeden logenstraffen, ik
betreur, dat de Gids zal
ophouden, voornamelijk een
kritisch blad te zijn. Een telkens
wederkeerend, publiek, vrij en
krachtig oordeel over de voort
brengselen onzer wetenschap of
kunst schijnt mij eene onzer
eerste behoeften. Ik onderstel,
dat gebrek aan geregelde mede
werking u een wanhopig besluit
deed nemen [.. .1.’

kring is blijven vormen, de veelzijdige Veth, de liberale
hoofdredacteur van de Amsterdamsche CourantS. Vis
sering, de liberale jurist J. Heemskerk Bz., bevriend
met Vissering en De Clercq, en tenslotte de theoloog
H .C .M illies, hoogleraar aan het Luthers seminarie.
De totstandkoming van de liberale grondwet van 1848
werd met waardige blijdschap begroet. De dichterlijke
drogist S .J .va n den Bergh hief een feestzang aan op
‘Koning en V o lk ’ , en Piet Bogcheljoen [= J.P.H eije]
dichtte ‘Een nieuw Wilhelmus’ (april 1848). De Clercq
besprak de dagelijks verschijnende vlugschriften over
het herzieningsontwerp, en verdedigde met kracht de
invoering van rechtstreekse verkiezingen en een vrij uit
gebreid kiesrecht. Hij genoot van de plotseling zo leven
dige publieke discussie. W ant dit was wat de Gidsm annen-vooral Potgieter en De Clercq-eigenlijk van
de nieuwe grondwet verwachtten: een algemene herle
ving van de natie, het ontwaken van het burgerlijk ver
antwoordelijkheidsbesef, van ondernemingslust en
economische bedrijvigheid.
Potgieter voelde zich, na twee jaren van zwijgen, weer
opgewekt tot het schrijven van grote kritieken: ‘Hollandsche Politieke Poëzij’ (juni 1848) en ‘ Jacob van
Heemskerck en v ijf en twintig jaren Hollandsche Poë
zij’ (januari-oktober 1849). Vissering gaf, in een poging
de mogelijkheden van een ondernemend, vooruitstre-
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EERLIJKE ARM OE’S
KLAGTE EN KREET
I Het lied van het hemd

Onvrouwlijk haveloos gekleed
Viel ’t werk der arme naaister bang;
En toch, hoe zeer ’t hare oogen deed,
En scherp door ’t eelt der vingers sneed,
Weêr gingen naald en draad hunn’ gang Stik! stik! stik!
De borst, door wreed gebrek beklemd,
Zong zij, met neergeslagen blik,
Zoo droef het ‘Lied van ’t Hem d!’

46 J.R.Thorbecke
(1798-1872).
Steendruk door P . W . M . Trap.

‘Werk! werk! werk!
Als ’t haangekraai van verr’ weêrklinkt,
En werk - werk - werk,
Tot door het dak ’t gestarnte blinkt!
W at heet de vrouw hier vrij?
Wat kent de kerk een ziel haar toe?
Veel ligter Turksche slavernij
Dan Christlijke arremoê!
‘Werk - werk - werk!
A l wordt het ons in ’t hoofd zoo ligt,
W erk - werk - werk!
A l vallen de oogen scheemrend digt;
Een naad, een boord, een spil,
Een spil, een naad en weêr een zoom,
Tot ik de knoopen krijgen wil,
En ze aanzette in den droom!
‘o Mannen, wie ge ook zijt,
U , wien een moeder ’t aanzijn gaf!
Het is geen linnen, dat gij slijt,
Ons leven slijt gij af!
Stik —stik -s tik ,
Hoe wél ’t uw vrouw, uw zusters ga,
Met d ’eigen’ dubblen draad naai ik
Uw hemden en mijn w a’ !
‘W at spreke ik van den Dood!
Ben ik dan voor ’t geraamte bang?
Helaas! ter prooi aan eiken nood,
Gelijke ik ’t al zoo lang! Wat vastte ik menig middaguur!
De loonverlaging kent geen peil,
A ch, God! waarom is ’t brood zoo duur,
En menschenvleesch zoo veil!
‘Ik werk, werk, werk, gestaag;
Ik slaap op ’t stroo vaak hongrend in;
’t Zijn vuile vodden, die ik draag;
Wat vraagt ge, wat ik win?

Zie maar dit zolderhok eens aan,
Daar ’k op gebroken’ stoel in huis,
Verweêrd van dak, van vloer vergaan,
Is nog zijn huur me een kruis!
‘Werk - werk - werk!
Van uur tot uur, altijd alleen,
Ja, werk - werk - werk
Als boeven, met het blok aan ’t been!
Een spil, een boord, een naad,
Een zoom, een spil en weêr een boord,
Tot alles meê in ’t ronde gaat,
A ls dwarrelden wij voort!
‘ Werk - werk — werk!
In ’s winters doffe duisternis,
En werk - werk — werk,
Als ’t buiten zoel en zonnig is Als ’t vrolijk zwaluwpaar
Zijn nest bouwt onder gindsche goot,
En ’k gaarne huns gelijke waar,
En gaarne als zij genoot!
‘ Och! dat ik weêr werd, die ik was!
Och! stond het me eens.nog vrij
Te hupplen over ’t groene gras,
Den hemel boven mij!
Den geur te rieken van ’t gebloemt’ ,
Te voelen als ik plag,
Eer tot gebrek ik werd gedoemd,
Ik, die niet uitgaan mag!
‘Een uur, een wijle, een omzien rust,
W aar’ wél aan mij besteed!
Geen vierdag meer voor Liefde of Lust,
Maar tijd tot troost in ’t Leed!
Och! dat voor ’t minst ik schreijen mogt,
D at me ook niet vrij meer staat;
Want ieder drop van ’t zilte vocht
Belemmert naald en draad!’
Onvrouwlijk haveloos gekleed,
Viel ’t werk der arme naaister bang;
En toch, hoe zeer ’t hare oogen deed,
Toch gingen naald en draad hunn’ gang Stik! stik! stik!
De borst door wreed gebrek beklemd,
Zong zij, met neêrgeslagen’ blik,
(Dat hooger loon haar dra verkwik’ !)
Zoo droef dit ‘Lied van ’t Hemd!’

E. J. Potgieter Naar het Engelsch van Thomas Hood
1845

33

B . ter Haar aan de redactie
van De Gids, 26 december 1847.
Hij zegt zijn medewerkerschap
op. ‘ De Ondergeteekende
verzoekt beleefdelijk de
Redactie van “ de Gids” dat zijn
naam van de lijst der Medear
beiders voor dit Tijdschrift
worde weggelaten. Hij is tot dit
verzoek geleid geworden door
de bewustheid, van gedurende
den laatsten tijd een zeer traag
Medearbeider voor “ de Gids”
geweest te zijn, maar niet
minder door de overtuiging, dat
hij, bij de veranderde rigting,
welke de Redactie aan haar
Tijdschrift wenscht te geven,
hoogst gebrekkig aan hare
eischen zou kunnen beant
woorden. Zoo hinderlijk als het
voor zijn eigen gevoel zoude
zijn, daarop nog langer figure
rende, eene onderscheiding te
genieten, welke hem niet
toekomt, zoo weinig kan de
Redactie daarmede gediend
zijn. Met die achting, welke hij
aan de meerderheid van kennis
en talenten verschuldigd rekent,
heeft hij de eer te zijn Haar
Dienstw. Dienaar, B.ter Haar.’
47
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vend Nederland te contrasteren met de nog heersende
behoudzucht, een pakkend toekomstbeeld van een dy
namische maar nog imaginaire zeehaven, waarvoor hij
de naam ‘Y-M uiden’ bedacht (december 1848). Veth
bepleitte in overeenstemming ‘met de gansche rigting
des tijds, met de liberale instellingen thans aan het moe
derland toegezegd’ , ook invoering van volledige pers
vrijheid en openbaarheid van bestuur in de Indische ko
lonie (1848,111, 112). In de volgende jaargang verdedig
de hij de belangrijkste woordvoerder van de zogehe
ten ‘koloniale oppositie’ , W .R .v a n Hoëvell. Opnieuw
ijverde Veth voor betere controle op het Indisch bestuur
(maart-augustus 1849).
Een felle aanklacht tegen het voortbestaan van de sla
vernij in Suriname deed redacteur Millies, bij gelegen
heid van de inhuldiging van koning Willem u i (juni
1849). Zo direct en zo bitter was nog niet eerder in De
Gids geschreven tegen machtsmisbruik, drogredenen en
de hypocrisie van burgers en autoriteiten. De Neder
landse burgerij, aldus Millies, heeft zich vrijheden en
politieke rechten verworven, maar ‘de eerste pligten, de
pligt van menschelijkheid, van geregtigheid, gods
vrucht en trouw jegens een deel van Neerland’s ver
drukte onderdanen, de regten van hen, die van hunne
menschenregten worden beroofd, zijn voorbijgezien’
(1849, 1, 728).
V anaf 1848 gaf D e Gids uitdrukking aan het liberalisme

34
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EI.E3TKJAARGANG,

48 Titelpagina van het inge
bonden eerste deel van de
twaalfde jaargang (1848). Met
deze jaargang startte een nieuwe
serie.

49 B.ter Haar (1806-1880),
redacteur van T843 tot en met
1845.
Gravure door J. P. Lange naar
C.J.L. Portman.

RECENSENT
Daar had ik onlangs een’ vent te gast,
Hij was me niet lief, maar toch ook niet tot last;
Ik had mijn gewoon, mijn dagelijksch eten;
En kijk, hij heeft zich propvol gevreten
Van iederen schotel en flesch die ik had: —
En pas is de kerel behoorelijk zat,
O f ’k hoor van mijn naaste buren verhalen,
Dat hij op mijn kost zit te schimpen en smalen:
‘De soep had krachtiger kunnen zijn,
’t Gebraad wat bruiner - wat ouder de wijn! ’
Wat een duivelsche vent!
Sla den hond dood; het is een Recensent!

H. [=

J.P.Heije] Goethe nagehinkt

1846

H. C.Millies (1810-1868)
redacteur van r848 tot en met
1850. Postuum portret, 1869.
Door J.H.Neumann.
51

P.J.Veth(i8i4-i895),
redacteur van 1844 tot en met
1876, omstreeks 1860.

50

50
in ruimste zin: politiek, economisch, sociaal, levensbe
schouwelijk. Actueel werd deze keuze toen Thorbecke
in 1849 eindelijk de gelegenheid kreeg te gaan regeren.
De Gids heeft steeds met Thorbeckes wetgevende ar
beid, die tot 1853 duurde, gesympathiseerd. In de perio
de dat Thorbecke van de regeringsmacht werd af gehou
den (1853-1861) vormde het blad de stem van de zelfbe
wuste liberale oppositie. D e Gids ondersteunde bij elke
gelegenheid het nog wankele constitutionele stelsel,
drong aan op openbaarheid en controleerbaarheid van
bestuur, ook in de kolonie, wenste een strikte scheiding
van kerk en staat en een onbelemmerde maar verstandig
gebruikte vrijheid van meningsuiting en organisatie, en
propageerde vrijheid van handel en verkeer en uiterste
beperking van de rol van de staat.
In de jaren 1849 tot 1854 hielden het vraagstuk van het
pauperisme en de voorstellen tot wettelijke regeling van
de armenzorg de pennen driftig in beweging. Naast za
kelijke beschouwingen over de kwestie verschenen er
zelfs erudiete opstellen over de armenzorg in het oude
Griekenland en Rome. Op één na waren alle auteurs in
De Gids van mening dat er geen recht op ondersteuning
bestond en het niet de taak van de staat was ‘de rol van
weesvader, van hofjeshouder, van aannemer van open
bare werken, van makelaar tusschen arbeiders en
meesters, en wat al niet meer, te vervullen’ , aldus
m r.W .R .B oer (1850, 11, 411). Het idee van een be-
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52 J. A. Alberdingk Thijm aan
Potgieter, 24 juni 1850. Thijm
zendt poëzie van W . Hofdijk in
en schrijft over het enthou
siasme van zijn vriend voor De
Gids. ‘Geachte vriend, Mijn
vriend Hofdijk gaat steeds
voort schilderachtige ballades te
maken en poëtische landschapjens te penseelen. Hiernevens
een bewijs voor de eerste helft
dier verklaring. Hij verzoekt of
daaraan in den Gids een
plaatsjen kan worden
afgestaan. Bevalt het stukjen,
dan zal hij wel eens opnieuw
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zulk een kleurig bloemtjen
willen steken tusschen het statig
sparrengroen van het tijd
schrift. Hij houdt razend van
den Gids; hij zou hem zoo
ijslijk graag geregeld lezen. Zou
hij ook een prezentexemplaar te
beginnen met 1° Januari des
loopenden jaars kunnen
krijgen?-hij kan hem anders
zoo slecht krijgen in de afzon
dering waar hij thans de
natuur bespiedt; hij is op
“ Holland op zijn smalst” , waar
Vondel zijn Palamedes
geschreven heeft. [ ...] .’

lasting, ter bekostiging van staatsarmenzorg, werd be
schouwd als regelrecht ‘socialismus’ . Geen wettelijke
plicht moest de burgers verbinden, maar zedelijke
plicht, gebaseerd op het gebod van christelijke naasten
liefde. De oplossing van het probleem was niet het uit
breiden van de demoraliserende bedeling-dit was ‘ver
keerd begrepen philantropie’ -, maar het bieden van
werkgelegenheid en ‘het opvoeden der armen tot vlijt,
tot orde, tot spaarzaamheid, tot zedelijkheid’ , in de
woorden van een anonieme recensent (1850, 1, 234).
Ook Vissering, inmiddels hoogleraar economie in Lei
den, sprak zich in september 1852 stellig uit tegen elke
staatsinmenging in de armenzorg; wel wenste hij een be
tere organisatie van de particuliere armenzorg. Dezelf
de opvatting uitte jh r.V an der Heim in twee opstellen
(februari 1853 en november 1854), waarin hij als eerste
wees op ‘de geringheid van het loon, de slechte voeding
en de slechte woningen’ als mede-oorzaak van verpau
pering en demoralisatie: ‘het schijnt zoo ongelooflijk,
dat er jaarlijks in den lande eenige duizenden sterven,
en eenige duizenden een ellendig leven lijden moeten,
omdat zij niet zoo ruim wonen als wij op onze pleinen
en breede grachten!’ (1853, 1, 165)
Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het op
heffen van alle belemmeringen in handel, bedrijf en ver
keer waren de kernbegrippen in de G/cfe-artikelen over
economie. Visserings Leidse entreerede ‘ Vrijheid, het
beginsel der staathuishoudkunde’ , in D e Gids afgedrukt (mei 1850), was ook voor het tijdschrift zoiets als
een beginselverklaring. Redacteur Heemskerk probeer
de aan de hand van de discussie over de hervorming van
de scheepvaartwetten in het eerbiedwaardige Engelse
parlement te tonen dat de stap naar vrije handel en me
dedinging weldoordacht en doelmatig was (maart-juli
r85o). D e Gids gaf vrij veel aandacht aan statistiek en
economische wetenschap. Deze leek namelijk als eco
nomische ‘natuurwet’ te hebben vastgesteld dat de wel
vaartsgroei het grootst was waar de werking van de
maatschappelijke krachten het minst belemmerd werd.
Nu moest deze waarheid enkel nog algemeen ingezien
en in praktijk gebracht worden. Auteurs als Vissering
en jhr.Quarles van U fford streefden er dan ook naar
via hun G/fifr-artikelen ‘gezonde staathuishoudkundige
begrippen’ te verbreiden (1854, 1, 466).
De liberale boodschap werd vooral enthousiast uitge
dragen door de met Potgieter bevriende handelsman
P. N. Muller, die in 1854 redacteur werd. In zijn talrijke
bijdragen over handel, nijverheid en verkeer drong hij
aan op het wegnemen van ouderwetse produktiebelemmerende reguleringen en accijnzen, en op modernise
ring van de Nederlandse infrastructuur. Evenals Pot
gieter waardeerde hij de Engelse en Amerikaanse maat
schappij, waar zelfstandigheid en ondernemingszin
deugden waren en ijver en talent de sleutel tot succes
vormden.
Een bittere teleurstelling was voor D e Gids de Aprilbe-

K O N IN G EN VOLK

Niet hem is de eer beschoren
Van ons verjongd bestaan!

Een lied in 1848

De koning heeft gesproken,
Het volk van Holland juicht;
De hoogmoed ligt verbroken,
De onbuigbare onwil buigt.
De koning liet zich hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!
En Holland is herboren,
De vrijheid krijgt bestaan.
Nu wordt door alle tongen,
O vorst, door ons bemind,
Het danklied opgezongen,
Dat duizend echo’ s vindt,
De koning liet zich hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!
Nu mag de morgen gloren
Van ons verjongd bestaan.
De koning en de zonen
Op Hollands grond gekweekt,
Zij zullen de aard weêr toonen
Dat hier nooit de eendragt breekt.
De koning liet zich hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!
Wien klinkt het niet in de ooren
Als ons verjongd bestaan?
Waar ze elders troonen sloopen Hier staat hij ongedeerd:
Geen vrijheid is te hopen,
Waar bandloosheid regeert!
De koning liet zich hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!
Nu zal het volk hem schoren,
Trotsch op ’t verjongd bestaan.
‘De natie en de koning!
Oranje en ’t vaderland!’
Dus rolt uit elke woning
De kreet langs heide en strand.
De koning liet zich hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!
Dus heilgen duizend choren
Ons weêr verjongd bestaan.
Vooruit! blijft onze leuze,
Vooruit! ons aller kreet,
Nu Willem onzer keuze
Dien met ons rijzen deed;
En wie ’t niet luid doet hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!

Wie vrijheid mint als ’t leven,
Wie vaderland en vorst
Een hechten steun wil geven,
Hij zinge uit ruime borst:
De koning liet zich hooren:
Ik sluit aan ’t volk mij aan!
Gods zegen kroon ’t herboren
’t Herzenuwd volksbestaan!
S. J.van
1848

den Bergh

53 Potgieter aan
H.J. Schimmel, 9 juli 1851. De
kopijnood is wederom hoog.
‘Amicissime! En
désespoir-want Riehm’s aanbe
veling noch Schneevoogts
laissez passer voldoen ook
m ij,-heb ik Naber’s stuk naar
Heemskerk gezonden, die
beslisse. Wilt Ge Nabertje aan
hem verwijzen? Het zou te veel
gevergd zijn, na Uwe fraaye
bijdrage over Mad. de Stael al
weder om een groot stuk aan te
kloppen,-maar ontferm U over
ons arm Album, waarvoor geen
regel kopy is.’

LIED JE VAN PIET BO GCHELJO EN
Lands wijs, lands eer

Van buiten ijs, van binnen gloed,
Is ’t ’s winters in de Nederlanden,
A l zijn er turfjes om te branden,
De grond is sneeuw en ijs de vloed;
I n ja! het huis zoo digt te sluiten,
De jas te knoopen tot den hoed,
Dat staat misschien wel kil van buiten,
Maar haard en hart zijn warm en g o ed . . .
Van buiten ijs, van binnen gloed.
Elk land heeft zoo zijn eigen wijs
En ook zijn eigen eer, mê vrinden!
Zoo zult gij andre landen vinden
Van buiten gloed, van binnen ijs: —
Mogt iemand uwer dan verkiezen
Te zijn in Napels of Parijs,
Ik wil geen woord er om verliezen,
En gun hem graag dat P arad ijs. . .
Van buiten gloed, van binnen ijs.
Maar ik - ik zeg het rond en goed Ik hoü het met de Nederlanden!
W ij schijnen m ooglijk niet te branden,
Maar doen het, — waar het mag en moet.
Wij hebben te allen tijd gegeven
Den Arme wat zijn leed verzoet,
Den vriend ons hart, - der trouw ons leven. . .
En ’t lieve Vaderland ons b lo ed . . .
Van buiten ijs, van binnen gloed.

weging van 1853: de door protestante predikanten en
conservatieven aangewakkerde anti-katholieke agitatie
die volgde op het door de liberale regering goedgekeur
de herstel van de katholieke hiërarchie. De regeringThorbecke, door het parlement maar niet door de koning gesteund, trad af, waarna de liberalen tot 1862 de
regeringsmacht verloren. De Gids reageerde in 1854 met
een honderdachtenvijftig bladzijden lang stuk, ‘De
Aprilbeweging’ (januari-mei 1854), onder verantwoor
delijkheid van de redactie, maar geschreven door een
buitenstaander, D .Koorders. Zijn opvatting van de
zaak was dat de agitatie door de reactionaire tegenstan
ders van de liberale grondwet was opgewekt, niet uit
oprechte religieuze bezorgdheid, maar met de louter po
litieke bedoeling Thorbecke ten val te brengen en de si
tuatie van voor 1848 te herstellen. Het was zeker niet uit
sympathie met het katholicisme dat de bedaard-hervormde G/öfr-kring het herstel van de hiërarchie steun
de, maar uit respect voor de grondwet, die de katholieke
kerk dit recht gaf. De scherpe geloofstegenstelling die
zich in 1853 manifesteerde werd overigens zeer be
treurd. Potgieter wenste geen ‘provincialismus en sektenhaat’ : het Nederlandse volk had beters te doen dan
z ’n krachten uit te putten in kerkelijke geschillen (1854,
1, 145 )·
Vanaf 1853 maakte D e Gids vooral front tegen de anti
revolutionairen, die beschouwd werden als de meest

J.P.Heije
1848

^
54 Henry Riehm aan
Potgieter, 4 november 1851.
S. J. van den Bergh maakt zich
zorgen over enkele ingezonden
verzen. ‘Amicissime! Zoo even
ontvang ik inliggend briefje van
Sam Jan.-G ij ziet dat onze
Dichter deerlijk in den brand
zit; wilt Gij Uwe bluschmiddelen laten aanrukken en de
waterputs ter hand nemen om
den gloed zijner opgewonden
heid wat te temperen?-Ik kan
hem ’t treurig lot zijner
“ papieren kinderen” niet
meedeelen eer Gij hun veroordeeling voor den raad des
blaauwen Beuls officieel ter
zijnen kennis hebt gebragt.’
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principiële tegenstanders van het constitutionele stelsel.
Einde 1853 kwam politiek redacteur Heemskerk in bot
sing met enkele mederedacteuren, toen hij de antirevo
lutionaire staatsleer enigszins in bescherming nam tegen
een kritiek van de liberale historicus Fruin. Heemskerk
verliet daarop D e Gids. Zijn opvolger in de redactie, de
pas vierentwintigjarige mr. P. A . S. van Limburg Brou
wer, toonde zich in zijn artikelen van de volgende jaren
een scherpzinnig en vasthoudend bestrijder van ‘de
Reactie’ , vertegenwoordigd door de antirevolutionai
ren. Verzet tegen de moderne constitutionele monar
chie, tegen democratie en toenemende vrijheid, tegen de
vooruitgang in het algemeen, zo zette Van Limburg
Brouwer uiteen in ‘Een protest tegen de Reactie’ (janua
ri 1855), was kortzichtig en nutteloos: de Geschiedenis
?

kende stilstand noch teruggang, zij was ‘eene ontwikke
ling, die steeds voorwaarts zich beweegt en nimmer te
rugziet op de reeds aflegde baan’ (1855,1, 17). Zulke ge
schiedfilosofische argumenten ten gunste van een gelei
delijke uitbreiding van rechten, vrijheden en democra
tie vond de hegeliaan Van Limburg Brouwer ook in het
werk van moderne geschiedschrijvers als De Tocqueville, Gervinus en Motley, dat hij in 1856 en 1858 uitge
breid besprak.
Liberale opvattingen verdedigde D e Gids ook inzake
het koloniaal beleid, waaraan met enige regelmaat prin
cipiële o f technische opstellen werden gewijd: controle
van het parlement op dat beleid, vrijheid voor de Indi
sche pers om zich over het bestuur kritisch te uiten, op
heffing van het monopolie van de regering op de exploi-
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55 Begeleidend schrijven bij
de zending van te recenseren
boeken aan P .N . Muller, 8 juli
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tatie van de kolonie, afschaffing van het cultuurstelsel,
bevordering van vrije arbeid en onderneming op Java,
beëindiging van de ‘batig slot’-politiek die geen hoger
doel had dan de kolonie uit te buiten ten behoeve van
’s Rijks schatkist.
Nederland had de edele plicht de Javanen tot bescha
ving en christendom op te voeden, schreef Millies in
augustus 1853. Dat vond ook Veth, die door zijn kennis
van de talen en de geografie van Indië als een koloniaal
specialist gold. De Indische volken moesten tot geest
verwanten en duurzame vrienden worden gemaakt door
algemeen toegankelijk westers onderwijs. Hij veroor
deelde de bestaande segregatiepolitiek als een verhuld
streven ‘den muur tusschen het heerschende en het overheerschte geslacht in stand te houden’ (1858,11 , 775).
Volgens J. C . Zimmerman, een jonge Amsterdamse suikermakelaar die Potgieter en Thorbecke vereerde en
sinds 1852 tot de G/ds-redactie behoorde, werd het be
heer van de kolonie gekenmerkt door kortzichtigheid,
behoudzucht en onbekwaamheid. Dat de legitimatie
van de Nederlandse overheersing geen andere was dan
het ‘regt van het buskruit’ wenste hij-zoals ook andere
G/ifc-auteurs-niet te verheimelijken; maar dit eenmaal
aangenomen voogdijschap bracht de zedelijke plicht
mee de kolonie economisch en geestelijk tot ontwikke
ling te brengen (september 1859). Twee jaar eerder had
de G/flfc-redactie zich in een uitgebreide beschouwing
uitgesproken tegen het repressieve ‘ Reglement op de
Drukwerken in Nederlandsch Indië’ en voor ‘een van de
hoogste algemeene belangen der menschheid, de vrije
mededeeling der gedachte’ (1857, 11, 374).
In juli en augustus i860 werd onder de titel ‘Multatuli
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57 P . A. S . van Limburg
Brouwer aan Potgieter, vermoe
delijk 1854. ‘Amice! Zeer
gaarne maak ik, Know-nothing
in letterlijken zin onder de Gids
redacteuren, van Uwe vriende
lijke uitnoodiging voor aanst.
Zaterd. gebruik. Arme medear
beiders indeed! Toch wou ik dat
er meer zoo waren; maar er zijn
er in ’t geheel geen meer: voor ’t
volgend nommer is hoege
naamd niets ingekomen.’
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56 P .A .S . van Limburg
Brouwer (1829-1873), redacteur
van 1854 tot 1865,
omstreeks 1870.
Foto door M. Verveer.

versus Droogstoppel, Slijmering en C om p.’ M ax Haze
laar besproken, niet door Potgieter maar door koloni
aal specialist Veth. Hij waardeerde het boek in gelijke
mate als pleidooi en als literair meesterstuk en stelde
zich in hoofdzaak achter M ultatuli’s voorstelling van
zaken. Anderen hadden eerder dan Multatuli op het on
recht gewezen, maar nog nooit was dat zó krachtig,
welsprekend en meeslepend gebeurd. In gloeiende ver
ontwaardiging deed de geleerde Veth overigens niet
voor Multatuli onder, getuige zijn artikel van v ijf jaar
eerder, ‘ Suriname’ (februari 1855), een vlammend pro
test tegen het voortbestaan van de slavernij in de kolo
nie en tegen het gedemoraliseerde en gecorrumpeerde
bestuur. De Nederlander, die in eigen land recht en
christelijke waarden in ere hield, toonde zich in Surina
me ‘een barbaar, die menschelijkheid en schaamte
schijnt te hebben uitgeschud’ (1855,1, 219) en Veth gaf
daarvan schokkende bewijzen.
Tot redactionele discussie leidde einde 1862 een radicaal-principieel opstel van m r.H .A .d e s Amorie van
der Hoeven, waarin van de liberalen werd geëist dat zij
hun oppositie tegen de batig slot-politiek en het cultuur
stelsel niet langer mede zouden baseren op economische

58 P . A . de Genestet aan
Potgieter, 24 februari 1860. De
Genestet stuurt een aantal
‘Leekedichtjens’ in. ‘Hoog
geachte Vriend, vanmorgen heb
ik nog eenige leekedichtjens
verzameld. Zijn ze te
verstaan-te gebruiken-en
kunnen ze nog in het maart
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nommer? Zoo ja, dan moet ik
ze nog “ een beetjen” schikken
en korrigeeren. Schrap s.v.p.!
wat u niet of minder bevalt, al
was ’t meer dan de helft, en
geloof mij, met achting en
liefde, Uw dw P. A .d e
Genestet. Vliegend-voor ’t
eten.’

VAN T LOOZE M OLENARINNETJE
Des zomers als het regent,
A ls ’t regent in den vliet,
Dan komt een aardig visschertje
En vischt er in het riet.
De looze molenaarster
Ging in haar deurtje staan,
Omdat het aardig visschertje
Voorbij haar heen zou gaan.
- W at heb ik je misdreven,
Wat heb ik je misdaan,
D at ik nu niet met vreden mag
Voorbij je deurtje gaan? ‘Gij hebt mij niets misdreven,
‘Gij hebt mij niets misdaan,
‘Maar wie geen molenpacht betaalt,
‘Hier niet voorbij mag gaan!’
Het visschertje met eeren
D at kuste haar op steê;
En nam de looze moolnarin
A ls visschervrouwtje meê.

J.P.Heije
1850

59 J. P. Heije aan Potgieter,
13 december 1856. Heije stuurt
een vers in. ‘Is dit ook een goed
Portaal voor des geelen beuls
paleis? Dan schenk ik ’t U daar
voor, der Gidsen G ids!-Zoo
niet ’t geve dan ten minste wat
licht en warmte in uw . . . vuur
haard!’ Vermoedelijk betrof het
het gedicht ‘Volharding’ ,
waarmee de jaargang 1857
opende.
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6o S. Vissering (1818-1888),
redacteur van 1847 tot en met
1849 en van 1865 tot en met
T876, omstreeks 1870.

61 S. Vissering aan
Joh. C.Zimmerman, 23 april
1860. ‘Amice Zie hier het stukje
over Koorders, dat ik u beloofd
heb. Handel er mee naar goed
vinden. Ik sta er niet op, het
gedrukt te zien. Maar ik stel er
wel prijs op, dat de anonymiteit
bewaard blijve. De kerel ware in
staat, mijne ruiten in te slaan,
en daartoe zijn zij te mooi.’
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argumenten, maar uitsluitend op een besef van plicht en
rechtvaardigheid jegens Indië. Sommige redacteuren
ging dit te ver. Toch werd het opstel geplaatst: Van der
Hoevens idealistisch standpunt werd tenminste een
openbaar debat waard gevonden.
Meer echter nog dan de koloniale politiek stond rond
1860 de theologie in het centrum van de belangstelling.
A l sinds de jaren 1840 handelde gemiddeld een op de
tien Gids-bijdragen over een kerkelijk o f theologisch
vraagstuk, kerk- o f bijbelse geschiedenis o f stichtelijke
lectuur. Ook in de behandeling van economische, socia
le, koloniale, wetenschappelijke en zelfs krijgskundige
onderwerpen maakten de toenmalige scribenten geen
geheim van hun christelijke levensovertuiging. Kerke
lijk gebonden o f dogmatisch was D e Gids nooit. Wel
was de kring van het tijdschrift in hoofdzaak pro
testant: hervormd, luthers en doopsgezind. In de jaren
veertig, zo herinnerde Vissering zich in 1886, was De
Gids nog vrij rechtzinnig en trouw aan ‘de geloofsregelen der Nederlandsche Hervormde Kerk, getemperd,
waar zij al te steil mochten wezen, door rede, verlichting
en verdraagzaamheid’ (r886, iv , 523). De school van
Hegel en alles wat zweemde naar deïsme, pantheïsme,
spinozisme en atheïsme werd afgewezen, als het bederf
van zedelijkheid, wet en beschaving.
Een nieuwe bijdrage van de theologisch geschoolde vrij
denker Van Vloten, betreffende een vertaling van Plato ’s Phaedo, leidde in oktober 1847 net als vier jaar te
voren tot uitgebreide redactionele discussie. Veth wees
het stuk af, omdat daarin op zijns inziens onvoldoende
gronden de persoonlijke onsterfelijkheid ‘zeer kras ge
negeerd’ werd. Maar De Clercq wenste in D e Gids ‘vrij
heid voor de wetenschappelijke verdediging van alle,
ook van de meest afwijkende stelsels’ en Vissering ging
daarin voorzichtig mee. Potgieter echter was mordicus
tegen, zelfs als Van Vloten persoonlijk ondertekende:
zo kon ‘De Gids wel een vuilnisbak worden mits ieder
by his spitting zijn naam zette’ . Het stuk werd niet geac
cepteerd. Aan een andere recensie (1847) en een reisver
haal van Van Vloten (mei 1848) wenste men een afkeu
rende redactionele noot toe te voegen.
Veth zag ‘met klimmenden weerzin en walging’ de door
verschillende auteurs bij D e Gids ingezonden artikelen
met een materialistische, de goddelijke voorzienigheid
loochenende strekking. Hij vond vooral Potgieter aan
zijn zijde, die enkele meer vrijzinnige redactieleden
zelfs ter verantwoording riep, omdat zij zich voor deze
stukken uitspraken: ‘Toen Schneevoogt en De Clercq
zich der vroegere redactie aansloten wisten zij dat deze
aan pligt geloofde, regt erkende, eerbied voor zedelijk
heid had, en er de maatschappij niet te slechter om zou
achten, zoo zij in waarheid Christelijker werd. W at is
er van hun toenmalige sympathie geworden? [...] De
geest die thans heerschende tracht te worden, boezemt
mij weerzin in ’ (april 1848).
In de vroege jaren 1850-De Clercq had inmiddels de re-

dactie verlaten en was ministerieel ambtenaar gewor
den-bevatte D e Gids veel zware theologische bijdragen
en ook de wonderlijke lekenpreken en bespiegelingen
van de bevlogen filoloog W .G .B rill. Wetenschappe
lijkheid overheerste overigens bij de vaste theologische
medewerkers A.N ierm eijer, D .H arting, L .S .P .M e ijboom en J.van Gilse, de laatste sinds 1852 redacteur,
als opvolger van Millies. In de beginnende discussie
over de verhouding tussen geloof en wetenschap, het ge
zag van de bijbel, de godsidee, de figuur van Jezus en
de rol van de kerk in de moderne maatschappij stelden
zij zich zeer terughoudend op. Harting bijvoorbeeld
meende dat de ‘nieuwe, op Hegeliaanschen bodem ont
kiemde, historisch-kritische rigting’ die aan Jezus en de
evangeliën hun bovennatuurlijk karakter ontnam,
bestreden moest worden; niet echter met emotionele ar
gumenten o f door alle bijbelonderzoek te verbieden,
maar juist door ‘den geest des bedachtzamen onderzoeks’ (1850,1,703), die het ongerijmde van deze specu
laties zou aantonen. Dit was de algemene opvatting.
Verandering kwam hierin door het optreden van redac
teur Van Limburg Brouwer die in D e Gids met evenveel
gezag over wijsbegeerte als over geschiedenis en staats
recht schreef. In 1855 deed hij een eerste, nog voorzich
tige, poging tot rehabilitatie van het in Nederland zo
lang verketterde spinozisme (april 1855) en verdedigde
hij de Duitse speculatieve wijsbegeerte tegen de gebrui
kelijke beschuldiging dat zij leidde tot goddeloosheid,
nihilisme en revolutie (augustus 1855). In de recensie

TROOST
Och! wat maakt men in deze Eeuw
Van de Vrijheid toch geschreeuw!
Eer er honderd jaar voorbij zijn,
Zullen wij al te zamen vrij z ijn . . .
W at zal Heer en Knecht dan blij z ijn !. . .
Mits ze er allebei maar bij zijn!

Jan Bijl [=

J.van Gilse]

1858

uit: BLOEM PJES
— Naar de stembus, naar de stembus,
Oefen ’ t regt dat gij geniet! Blinden, die de kreuplen leiden,
Kent ge dan uw volk nog niet?
‘Waarom nutloos mij vermoeijen?
‘ Nu is ’t koud en dan weêr heet!
‘Wie eens zit, wel laat hem zitten,
‘Hem doen opstaan ware wreed!
— M aar ze sluimren op het kussen ‘ Dwaze, die mij wakker schudt,
‘ Die mij ’t best vertegenwoordigt
‘Is degeen die dikwijls dut.’

H. J. Schimmel
1858

Zal ’k met een zomerdag u vergelijken?
Maar lieflijker, gematigder zijt gij;
Vaak doet een storm de bloem der Mei bezwijken,
En al te ras gaat zomerglans voorbij.
Ondraaglijk soms kan ’t oog des hemels gloeijen,
Verduistring grimt vaak ’t gouden aanzigt aan,
En ieder schoon moet in zijn schoon vervloeijen,
D oor wisling der natuur van tooi ontdaan.
Uw eeuwge zomer echter zal niet kwijnen,
Noch ’t schoon verwelken, wat u toebehoort;
Geen dood zal u in ’t lijkkleed doen verschijnen,
Want immer leeft ge in eeuwig lofdicht voort.
Zoo lang een oog kan zien of menschen leven,
Zal ’t door zich-zelf ook u het aanzijn geven.

William Shakespeare vert. A .S .K o k
1859
62 J.van Gilse (1810-1859),
redacteur van 1852 tot en met
1859.

Geschilderd portret door
G.Postma.

‘Twee ketters van onzen tijd ’ (juni-juli 1858) vroeg hij
om een zakelijke, wetenschappelijke dialoog m et-dus
niet meer als Harting, een zakelijke bestrijding van-de
‘historisch-kritische’ richting, die de evangelieteksten
en het ontstaan van het christendom als zuiver histori
sche verschijnselen onderzocht en verklaarde. Deze
richting beschouwde Van Limburg Brouwer zelfs als de
enig juiste.
Jaargang 1858 toonde een doorbraak. O ok uit artikelen
van Van Gilse en van de theoloog Allard Pierson bleek
dat de ‘ketters’ van w eleer-D . F. Strauss, C .F .B a u r,
F. Schleiermacher-geaccepteerd waren geraakt en dat
van a f nu de vrijheid en zelfstandigheid van de weten
schap volledig erkend werden. In de volgende jaren
werd De Gids het podium waarop de ‘moderne theolo
gie’ , die tot dan toe binnen de studeerkamers van enkele
progressieve predikanten was gehouden, in de open
baarheid werd gebracht. Vrijzinnige predikanten als
Cd.Busken Huet, A . Pierson, E. J .P . Jorissen, A . D.
Loman en C. P .T iele zetten in een groot aantal opstel
len en besprekingen, nu eens behoedzaam, dan weer
strijdlustig, de ‘moderne theologie’ uiteen: een niet
dogmatische en niet kerkgebonden christelijke overtui
ging, die in overeenstemming was met het moderne na
tuurwetenschappelijke wereldbeeld en met het rationa
lisme en geestelijk individualisme van de negentiende63 Bericht over een vaste
honorering van bijdragen, i
december 1861.

eeuwse mens. Kerk en geloofsleer moesten zich aanpas
sen aan de moderne wereld en niet krampachtig hechten
aan een vaderlijk godsbeeld, het geopenbaarde karak
ter van de bijbel, de bijbelse wonderverhalen en de bo
vennatuurlijke aard van Jezus. In De Gids werden nu
kerkelijk traditionalisme en theologische orthodoxie
bestreden. Pierson ging zelfs het christendom en z ’n
godsidee relativeren (mei 1861). Dat deed ook Van Lim 
burg Brouwer, die in september 1860 een reeks studies
over de literatuur en wijsbegeerte van het oude Indië be
gon met een verdediging van het boeddhisme als een aan
het christendom gelijkwaardige wereldreligie.
De gezagsverhouding tussen godsdienst en wetenschap
bleek in het voordeel van de laatste bepaald. A . Winkler
Prins, die in mei 1861 de Nederlandse vertaling van
Darwins On the origin o f species (1859) besprak, verze
kerde dat het evolutionisme in beginsel niet het geloof
bestreed. Maar waren de geloofsartikelen ‘in het een o f
andere opzigt niet bestand tegen de magt der onloo
chenbare feiten, zoo moeten wij zelfs onze meest gelief
koosde begrippen als dwalingen afleggen, ons verheu
gende in eene wetenschap, die het juk der vooroordeelen van onze schouderen neemt’ (i8 6 i, 1, 720).
Overigens was de redactie helemaal niet zo ingenomen
met de stroom van modern-theologische publikaties.
Vooral Potgieter vond het voortdurende geschrijf over
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w^jrenoinm&e eigendom blijven der Schrijvers.
Zij beeft de eer mei htK^achmiir te
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theologie vervelend. Op het eind van 1862 besloot De
Gids voorlopig zo min m ogelijk over dit onderwerp op
te nemen. Van dit streven kwam echter niet veel terecht.
De theologie had wel een auteur in contact met De Gids
gebracht, die in de volgende jaren binnen het blad een
hoofdrol zou gaan vertolken: de vrijzinnige Waalse pre
dikant Busken Huet, die door Van Gilse in 1857 was be
naderd en sindsdien enkele geruchtmakende theologi
sche bijdragen had geleverd. Busken Huet was inmid
dels faam gaan verwerven met lezingen over de nieuwe
re Nederlandse letterkunde, die vooral door Potgieter
met belangstelling werden gevolgd.
Potgieter was in 1847 akkoord gegaan met de nieuwe,
meer algemene opzet, maar niet van ganser harte. Zijn
ideaal was gebleven een Gids die door een zakelijke,
maar strenge, corrigerende en sturende kritiek een be
zielende nationale letterkunde zou vormen. Z o ’n kri
tiek wijdde Potgieter in 1850, onder de titel ‘Hollandsche dramatische poëzij’ , aan het toneelwerk van
H .J. Schimmel, in wie hij een belofte zag, een jong
auteur die de kwaliteiten bezat het Nederlandse toneel
te maken tot een bron van nationale inspiratie. Het jaar
daarop werd Schimmel-evenals Potgieter, Zimmer
man en Muller werkzaam in de Amsterdamse handel-in de redactie opgenomen. Hij trad nu zelf in de
voetsporen van Potgieter als criticus. Daarnaast leverde
Schimmel in r85i en 1852 het overgrote deel van het
verhalend proza dat D e Gids in dit hele decennium be
vatte: enkele zorgvuldige historische novellen en een to
neelfragment, alles met het karakter van gedramatiseer
de geschiedschrijving o f van rijk gestoffeerde histo
riestukken.
Ook voor poëzie was in D e Gids weinig plaats. Inciden
teel een vertaling naar Heine, Uhland, Lenau, Longfel
low o f De Béranger, in 1851 enkele wrang-humoristische ‘balladen’ van W .J. H ofdijk, soms wat ‘liedjes’
van J. P. Heije (1851, 1852, 1853), zo nu en dan een ver
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64 Secretariaatsnotitie van
Zimmerman over een aanko
mende redactieuitbreiding, 11
oktober 1862. ‘Ingevolge den
inhoud van Brouwer’s brief, die
zich volkomen met al onze
besluiten + keuzen vereenigt,
worden de vrienden Veth en
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manende tijdzang van Potgieter, gericht tot de Neder
landse dichters o f de Amsterdamse burgerij. Bij gele
genheid uitten G/ds-redacteuren als Potgieter, Schim
mel, Zimmerman, Van Gilse en Veth zich in satirische
o f hekelende versjes, onder titels als ‘Splinters’ ,
‘Bloempjes’ o f ‘M ozaiek’ over actuele toestanden in
politiek, kerk en literatuur. De jaargangen 1859 en i860
bevatten een paar reeksen ‘Leekedichtjes’ van P. A . de
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Muller uitgenoodigd den aanval
te wagen op Prof. Buys en
Prof.Engelbregt; Schneevoogt
op van Trigt of Zeeman.-De
honoraire keuze van Busken
Huet blijft achterwege totdat de
uitslag der overigen bekend
is.-Schimmel gelieve mij
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65 H .J. Schimmel
(1823-1906), redacteur van 1851
tot en met 1867, 1865.

bijstand te verleenen bij de
gemoedelijke admonitie aan
Quack. ’
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VOOR HET EEUW FEEST VAN
FRIED RIC H SC H ILLER ’S GEBOORTE

Genestet, mild-ironische commentaren op de verdeeld
heid binnen kerk en wetenschap. In dezelfde jaren her
vond Potgieter zijn dichterlijke inspiratie. De beste
vrucht daarvan was de cyclus ‘Jacoba. Rijmen gevon
den in het kamp bij Zeist’ (i860).
Als geheel was de bellettristische oogst mager. Bijna
geen enkele van de toentertijd gevierde schrijvers en
dichters heeft aan D e Gids bij gedragen. Pas in 1861 was
er weer een novelle van mevrouw Bosboom-Toussaint
en een dramafragment van Schimmel, die o o k-om in
kopijnood te voorzien-een historische roman begon.
‘Mylady Carlisle’ werd als feuilleton, overigens zonder
veel succes, tot mei 1863 voortgezet.
Belangrijker waren de literaire kritieken en studies die
Schimmel, Potgieter en Zimmerman voor D e Gids
schreven: zeer uitgebreide en scherp-analyserende,
soms zelfs pedante beoordelingen van taal, stijl, ge
bruik van de literaire middelen, inhoud en gedachte van
een proza- o f dichtwerk. In jaargang 1853 openden
Schimmel, Potgieter en Zimmerman een georganiseerd
offensief tegen het wereldverachtende ‘piëtisme’ in de
Nederlandse letteren, dat zich van literaire vormen be
diende om te preken en te stichten en dat vertegenwoor
digd werd door Beets, Ten Kate, Ter Haar, Albertine
Kehrer en Elise [van Calcar]. In Schimmels twee ‘ Blik
ken in de werkelijkheid’ (januari, juli) en in Potgieters
scherpe kritiek ‘Piëtistische poëzij’ (september) werd de

10 n o v e m b e r 17 5 9

Verder dan de heilige eiken
Van d ’aêlouden duitschen grond,
’t Siersel dat den storm weêrstond,
Kransen voor zijn dichter reiken,
Doet de faam zijn eeuwfeest kond;
En waar ergens onder vreemden
’t Licht uit blaauwe kijkers blinkt,
Als het: du! trouwhartig klinkt,
’t Innig: du! van berg en beemden,
Daar men rhijnschen bleeker drinkt,
Niet alleen door heel Europe,
Over de oceanen meê
Ruischt zijn lo f van steê tot steê
Die der jonkheid zoetste hope,
Die der menschheid grootsch verschiet
Schilderde in ’t onsterflijk lied!

E. J. Potgieter
1859

66 Opgave van Potgieters
honorarium voor zijn talrijke
bijdragen in r862, 1 maart
1863.
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eis gesteld van een plastische en levensgetrouwe litera
tuur, die haar inspiratie, onderwerpen en beelden zocht
in de werkelijkheid van de-liefst eigen-maatschappij
en natuur. D .W . [= Zimmerman] toonde in zijn vrij
pedante bespreking van de humoristische zedenschet
sen van Alexander Verhuell (maart-juni) dat De Gids
een idealiserend realisme bedoelde: geen ‘daguerreo
type’ , maar een kunst die gedragen werd door een hoge
re idee en haar onderwerpen met fijn gevoel koos en be
handelde.
Daarna begon de G/ifc-kritiek een wat incidenteel ka
rakter te krijgen, hoewel Schimmel nog degelijke, nuch
tere en verrassend scherp geformuleerde opstellen bijdroeg over een eeuw Nederlands drama (i855)-een
studie met de omvang van een boek-, over Hendrik
Conscience (1856), J.J.Crem er (1857), K. L. Ledeganck
(1858), Jan van Beers (1859), Isaac da Costa (i860),
nogmaals het Nederlandse toneel (i860), en de teloor
gang van Hildebrand in dominee Beets (i860). Zimmer
man schreef over de algemeen bewonderde Dickens
(1854-1855), Longfellow (1858), de historische romans
van A .L .G . Bosboom-Toussaint (i860), Schimmel
(1861) en de jonggestorven De Genestet (1861). Potgie
ter vond pas in 1858 en 1859 de kracht, niet alleen tot
nieuw dichtwerk, maar ook tot zijn typische, rapso
disch geschreven, erudiete maar overladen opstellen
over de populaire dichter De Béranger en over George
Crabbe.
Ondanks de opbloei van de literaire activiteit rond i860
was De Gids, die langzamerhand het ideaal van d e-in 
middels overleden-De Clercq begon te benaderen, niet
naar Potgieters zin. Ongeduldig en veeleisend als hij
was, raakte hij teleurgesteld in Schimmel en Zimmer
man. In 1862 meende hij in Busken Huet, die juist zijn
ambt neerlegde en de Kerk verliet, de zelfstandige, be
zielde en prikkelende criticus te vinden die D e Gids no
dig had. Met Huet naast zich, zoals een kwart eeuw eer
der Bakhuizen van den Brink, hoopte Potgieter nog
maals leiding te kunnen gaan geven aan de literatuur.
In december 1862 kreeg Huet, die in februari zijn eerste
literaire bijdrage, over P .C . H ooft, had geleverd, een
eigen rubriek in De Gids: Letterkunde. Kronijk en Kri
tiek, waarin hij voortaan maandelijks geheel naar eigen
inzicht zijn visie zou geven op oude en nieuwe Neder
landse en buitenlandse auteurs.
De Gids maakte trouwens in alle opzichten een levendi
ge periode door. De hele discussie over de moderne
theologie markeerde de overgang naar een vrijer intel
lectueel klimaat en naar maatschappelijke vernieuwing.
Het tijdschrift stond hier middenin. De terugkeer van
Thorbecke achter de regeringstafel (1862) werd vooraf
gegaan en begeleid door G/ofr-artikelen waarin Van
Limburg Brouwer een waar gericht hield over de zwak
ke, beleidloze kabinetten sinds 1853, die naar zijn me
ning enkel gevormd waren om de gevreesde Thorbecke
van de macht te houden en aldus werkelijke hervormin

gen te verhinderen. Dit was een ontoelaatbare bespot
ting van het constitutionele stelsel en een gevaar voor
het gezag van de politiek. De organen van de publieke
opinie moesten hiertegen hun stem verheffen, aldus
Brouwer in het opstel ‘Parasitische politiek’ (februari
1861). Ook Brouwers volgende stukken, van 1862 en
1863, steeds namens D e Gids, toonden een scherp clairobscur, dat het Thorbeckiaanse liberalisme als de enig
beginselvaste en consequente, de vooruitgang en het al
gemeen belang vertegenwoordigende politiek in een hel
der licht zette, terwijl de oppositie zonder nuance een
egaal duister vormde. Het Gids-archief leert dat de re
dactie vanaf 1862 geen stukken aannam die tegen Thor
becke en zijn beleid gericht waren.
In oktober 1862 besloten de redacteuren Potgieter,
Muller, Zimmerman, Schimmel, Schneevoogt, Van
Limburg Brouwer en Veth hun gezelschap uit te brei
den. Het liberaal-politieke element werd nog versterkt
door de toetreding van J .T . Buys, hoogleraar recht en
staatsleer te Amsterdam, en de jonge econoom H. P. G.
Quack, die al sinds 1861 voor De Gids een regelmatig
overzicht van de buitenlandse politiek schreef. De toe
treding van C . A.Engelbregt, hoogleraar geschiedenis
te Amsterdam, bevestigde de historische belangstelling
van D e Gids: niet alleen vond de bellettrie haar inspira
tie in het verleden en deed een sterk historiserende be
schouwingswijze zich in de behandeling van bijna alle
onderwerpen gelden; ook vormden al sinds de jaren
veertig historische opstellen in het tijdschrift de groot
ste groep, met bijdragen van Bakhuizen van den Brink,
J.Heemskerk Bz., R .D ozy, C. A.Engelbregt, Van Lim
burg Brouwer, de onuitputtelijke krijgshistoricus kolo
nel W .J . Knoop, en de belangrijkste van allemaal,
R. J. Fruin, wiens ‘Het voorspel van den tachtig jarig en
oorlog’ (1859-1860) klassiek is geworden.
De vierde nieuwe redacteur, op wiens uitnodiging voor
al Potgieter aandrong, werd Busken Huet. Hij zou geen
beoordelend, maar alleen schrijvend redacteur worden.
Eveneens op Potgieters aandringen zou aan Huet voor
zijn werk een hoger honorarium, van dertig gulden per
vel (zestien bladzijden), betaald worden; de overige re
dacteuren ontvingen vierentwintig gulden, belangrijke
medewerkers, als Vissering, Dozy en Fruin, twintig, ge
wone medewerkers zestien, incidentele inzenders tien.
De omvang van D e Gids werd van honderdvierenzestig
naar honderdtweeënnegentig bladzijden vergroot. Zo
begon het tijdschrift in januari 1863 een derde serie
jaargangen.
In een bijblad bij dat januarinummer trad De Gids trots
en zelfbewust op tegen de minister van oorlog die, geïr
riteerd door het kritisch ‘geschrijf’ van officier Knoop,
de vrijheid van openbare meningsuiting voor militairen
ter discussie stelde. ‘Het is niet aldus, dat men van een
schrijver spreekt als de Generaal Knoop; het is niet op
deze wijze, dat men een tijdschrift bejegent als het
onze.’ In maart 1863 plaatste de redactie een prikkelend
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artikel, waarin de jonge m r. S. van Houten duchtig afre
kende met de economische opvattingen van de gezag
hebbende hoogleraar en Gzife-medewerker Vissering.
De maart- en aprilafleveringen bevatten een indruk
wekkende, zorgvuldig gedocumenteerde reportage van
dr.S.C oron el over de mensonterende arbeids- en leef
omstandigheden van het Hilversumse proletariaat. Zo
direct was de Gids-lezer nog nooit geconfronteerd met
uitzichtloze ellende en gewetenloze uitbuiting. Aan de
plaatsing was uitgebreide discussie voorafgegaan. Het
stuk maakte op de meeste redacteuren een diepe indruk.
‘Zelden zijn de wonden van eenig deel der maatschappij
zoo diep en grondig gepeild’ , oordeelde Veth geschokt.
Potgieter was als enige tegen. Hij, die in vroeger jaren
over ‘eerlijke armoede’ dichtte, wenste deze realistische
reportage liever niet, omdat hij de presentatie ‘saai, ver
velend, walgelijk’ vond.
Het aspect van vorm en stijl was in De Gids altijd be
langrijk geweest, maar nu Potgieter Huet naast zich
wist legde hij er meer dan ooit de nadruk op. De nauwe
samenwerking met Huet inspireerde hem. Jaargang
1863 bevatte vier, jaargang 1864 zelfs zeven dichterlijke
67 Spotprent, verschenen in
De Nederlandsche Spectator
van 9 mei 1863, naar aanleiding
van de roman Mylady Carlisle
van H. J. Schimmel, die na

|9 W.1.

anderhalf jaar als feuilleton in
De Gids te zijn verschenen in
mei 1863 eindelijk werd
afgesloten.
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68 Titelpagina van het eerste
deel van de ingebonden zeven
entwintigste jaargang. Men
begon de nieuwe serie na een
aanzienlijke redactieuitbreiding.
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bijdragen van zijn hand, naast de schetsen ‘Eene novel
le?’ en ‘Onderweg in den regen’ . In februari 1864 ver
trok Engelbregt uit de redactie, nadat Potgieter onver
holen zijn afkeuring had laten blijken over diens bijdra
gen. Bovendien werd het Engelbregt kwalijk genomen
dat hij zich met een lang artikel over de actuele kwestie
Sleeswijk-Holstein had begeven op het voor Quack ge
reserveerde terrein van de buitenlandse politiek.
Quack zelf plaatste in het oktobernummer een kort
maar sympathiserend opstel over de briljante radicale
Duitse arbeidersleider Lassalle. Het was het eerste arti
kel gewijd aan een sociale hervormer sinds De Clercq
over Louis Blanc geschreven had. Veel begrip ontmoet
te Quack niet: een enkeling die het stuk gelezen had,
hield het voor een novelle, zo schreef hij later in zijn
Herinneringen.
Tot de meest spirituele bijdragen van 1863 en 1864 be
hoorden de maandelijkse opstellen van Busken Huet.
Hij bezat meer persoonlijkheid en was een veel minder
schoolse criticus dan Schimmel en Zimmerman. Potgie
ter overtrof hij in geestigheid en leesbaarheid. Zijn be
nadering week sterk af van de objectiverende Gidskritieken van voorheen. Huet zocht de persoon van de
schrijver. Hij benaderde zijn onderwerp subjectief,
beurtelings met hartstocht en met ironisch vernuft, en
was in staat tot briljante en treffende typeringen van
auteurs en perioden. In het eerste jaar besprak hij naast
Nederlandse ook buitenlandse publikaties; in het twee
de jaar troffen zijn maandelijkse kwinkslagen de eigen
tijdse vaderlandse auteurs: Potgieter, Van Koetsveld,
Beets, Ter Haar, Bogaers, Withuys, S. J. van den Bergh,
Helvetius van den Bergh, Van Zeggelen, Schimmel,
Bosboom-Toussaint, Van Lennep.
Toch wekte Huet binnen de redactie van het begin af
enige irritatie. De stemming werd zelfs slecht toen in de
loop van 1863 en 1864 bleek dat Potgieter en Huet het
beleid geheel aan zich trokken. In onderling overleg,
vaak buiten medeweten van de collega’s, beslisten zij
over de plaatsing van stukken, over de verdeling van re
censies, over stilistische bewerking van reeds aangeno-

L E E K E D IC H T J E N S

Question brûlante

De W il, de vrije Wil! dat was, mijn Theologen!
LJw spoorwegkwestie, ja , in onzer dagen strijd:
Elk had zijn richting, had zijn lijn, die hij met vlijt
En nijd,
Verdedigde, voor ’t volk, — slachtoffer van een tijd,
Zoo veel-, zoo aaklig veel- en nog eens veel-bewogen.
Doch ai! zoo hier als ginds, voor kerk, als staat en steê,
W at jammer was van al die lijnen en systemen Geen schepsel kwam er verder meê,
En menig burger waar tevrêe,
Zoo ’t hasplen, hoe dan ook, nu maar een eind mocht nemen

P. A.de Genestet
1859

69 Cd. Busken Huet
(1826-1886), redacteur van 1863
tot 1865, 1862.
Foto door Ch. Binger & Co.

70 Begin van een van de twee
geruchtmakende bijdragen van
Cd. Busken Huet die zouden
leiden tot zijn vertrek uit de
redactie. De Gids, januari 1865.

LETTERKU N DE.
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men artikelen. Want zij waren in hoofdzaak geïnteres
seerd in vorm en stijl, in literaire kwaliteit. Quack heeft
later, in zijn herinneringen aan Huet, beschreven hoe
Potgieter de door hem bewonderde jongere opnam
‘in een soort van exclusieve, de anderen uitsluitende
vriendschap’ . De redactie, voorheen een gemoedelijke
vriendenkring, dreigde nu uiteen te vallen. Het eigen
zinnige, autoritaire leiderschap van Potgieter werd
langzamerhand ook niet meer als vanzelfsprekend geac
cepteerd. Potgieter en Huet bleken in oktober 1864 bo
vendien, tot ongenoegen van de overige redacteuren,
achter de rug van Van Kampen om naar een andere uit
gever te zoeken, omdat Huet als feitelijk eindredacteur
een veel hoger honorarium wenste dan Van Kampen
kon o f wilde afstaan.
De bom barstte in januari 1865. In dat nummer waren
twee stukken van Huet opgenomen die, te zamen, voor
de overige redacteuren onverteerbaar bleken. In zijn
letterkundige kroniek besprak hij het almanakje A uro
ra, een onbeduidend bric-à-brac van versjes en schets
jes, dat jaarlijks werd opgedragen aan de koningin. Hij
gaf zijn bespreking de vorm van een gesprek tussen de
kunstlievende vorstin en haar hofdames, en legde daar- 70

B E N A V O N D A A N H E T HOF.

DECEMBER 1864.
Aurora. Jaarbnekjeo voor 1865, aitgftgeven door S. .T. van den Bergh
Haarlem, A. € . Krusetaan

— “Verlangt uwe Majesteit in vollen e r n s tv r o e g Freule van
Dedem op een loon van. eerbiedig ongeloof, “ dat ik weder van voren
af aan beginnen zal?1* En zij strekte de hand nit naar het fraai
gebonden boekje» verguld op snede * met hei portret van den heer
Elliot Boswel er voor.
— “ Hebt gij geen moed, 'Freule luidde de schertsende weder
vraag der Koningin, “en maakt een weinig proza es poësie de
dochter van een kolonel onzer dappere dragonders vervaard? Zie er
dan eerst mijnheer Boswel nog eens op aan» en schep kracht nit die
kunstbeschouwing. Ik heb mijnheer Fransen van de Putte naar hern
gevraagd, en heb goed getuigenis ontvangen. Een lief gezigt, op
raijn woord, voor een ministerieel ambtenaar; en ik ken er onder
onze kamerheeren, Freule, die dankbaar mogtcn zijn, in d ie n .. . . ”
— “ Uwe Majesteit plaagt m ij, en ik heb door mijn ongeduid
dien spot verdiend. Zal ik dan nu maar dadelijk weder a&nvangen
met den A fg ts m l uit Spanje?”
— “Neen, lieve Freule, zoo bedoel ik bet niet. Maar nu wij
het jaarboekje van het begin tot het einde pligtmatig doorbelezen
hebben *— en zie eens hoe mijn tapisseriewerk in dien tusschentijd
gevorderd is — zullen wij onder ons eene kleine nabetrachting hou8*
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bij dit gezelschap enkele toespelingen op persoonlijke
omstandigheden in de mond. Tegelijk had Huet, buiten
medeweten van zijn mederedacteuren, met uitzonde
ring van Potgieter, een venijnig artikel doen afdrukken
over de Nederlandse parlementaire welsprekendheid.
In dit uitdagende stuk viel hij Thorbecke aan op diens
stijl en verweet hij de liberale leider gebrek aan integri
teit, omdat deze in de Kamer het beginsel van de volks
soevereiniteit had verloochend, terwijl dit beginsel toch
volgens Huet de kern van 1848 en de liberale politiek
vormde: ‘Nederland is feitelijk sedert 1848 eene demokratische republiek met een vorst uit het Huis van Oran
je tot erfelijken voorzitter’ (1865, 1, 62).
De redactie was verontwaardigd. Niet alleen werd alge
meen ‘Een Avond aan het H o f’ weinig gepast geoor
deeld; ook het feit dat Huet het stuk over de Tweede K a
mer niet persoonlijk had ondertekend-het was gesig
neerd ‘Een geabonneerde op het Bijblad’ -w ekte erger
nis, omdat de redactie nu als geheel verantwoordelijk
was voor de inhoud. En dat terwijl het stuk zich slecht
verdroeg met de politieke en staatsrechtelijke opvattin
gen die De Gids gewoonlijk met overtuiging verdedig71 J. van Vloten (1818-1883),
omstreeks 1880.
Foto door A . Böeseken.
<

72 Brief aan de redactie van
De Gids, namens koningin
Sophie geschreven door
L. N. graaf van Randwijck,
naar aanleiding van ‘Een avond
aan het H of’ van Cd. Busken
Huet, 7 januari 1865. ‘ H.M. de
Koningin, kennis bekomen
hebbende van zeker, in de iste
aflevering van “ de Gids” opge
nomen, hoogst ongepast opstel,
getiteld “ Een avond aan het
H of” waarvan de Schrijver met
schending van den eerbied aan
Hare Majesteit verschuldigd,
zich niet heeft ontzien de
Koningin met Hare Hofdames
handelende en sprekende te
doen optreden, heeft den ondergeteekende gelast aan Uwe
Redactie de uitdrukking van
Haar ernstig ongenoegen te
doen toekomen wegens het
opnemen, in Uw Tijdschrift,
van bovenvermeld opstel. De
Grootmeester van ’s Konings
Huis dienstdoende bij H.M. de
Koningin v. Randwijck.’
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Men heeft, in de eerste dagen van dit jaar, boven
staande Spaansche hofleus, in deze onspaansche Neder
landen, op de belachelijkste en onwaardigste wijs zoeken
toe te passen, en de ïïederlandsche dagbladpers beeft
daardoor, in minstens vijf of zes haier vertegenwoordi
gers (anders zeker iout ctonnés de se trouver ensemble) —
Arnhetner conrant, Haagsche dagblad, Kamper courant
Amsterdamsche conrant en Utrechtsche courant — van
een deerniswaarde bekrompenheid blijk gegeven. Als
éen man is dit anders zoo uiteenstnivende vijftal, in
broederlijke, maar niet minder beklagenswaarde een
dracht, tegen den geestigen kout te velde getrokken,
in bet Jannarijnommer van den Gids, op „een avond aan
’trilof ’ gevoerd. Het heeft daar rlèse-mojesté, Rse-femme",
en de hemel mag weten wat meer al! in gezien. En niet
éen dagblad daarentegen heeft zich onbevooroordeeld
genoeg getoond, tegen dien dissonant der wrake verzet
aan te teekenen, en voor den geestigen schrijver op te
treden. Wij veroorloven ons daarom dat hier onbewim
peld te doen. Wij toch zouden ons inderdaad — in tegen
overstelling dier bekrompen opvatting — geen vereerender hulde kunnen voorstellen dan die, de koningin zelve,
als toonbeeld en beschermster van deu goeden smaak en
de ware pogzy te laten optreden, en haar hofkring, in
bare tegenwoordigheid, een jaarboekje te laten ontleden
en veroordeelen, dat het, in spijt van zijn jammerlijke
onbednidendheid, gewaagd heeft, zich met haar naam te
versieren. Mocht het werkelijk waar zijn, wat, een dag of
■wat later, door ’tUtrechtsche dagblad is meêgedeeld, dat
H. M. haar misnoegen over het stnkje aan de Redactie
van den Gids heeft te kennen doen geven, dan zou dat
alleen bewijzen kunnen Of dat II. M. den goeden dunk,
door den schrijver van haren smaak gekoesterd, niet ver
diende, óf dat zij, tegen haar eigen beter oordeel in, te
kwader uur gehoor heeft gegeven aan de voorstellingen,
door anderen haar om strijd als opgedrongen.
Wij willen daarmede niet deze of gene uitdrukking
voor onze rekening nemen, aan de pen van den gees
tigen steller ontvallen, en van welke, met name de
Amsterdamsche courant, het schronielfjkste misbruik
heeft gemaakt, door ze als een staaltje (ab uno disce omnet,
gelijk het geleerde blad schrijft,) van ’t geheel te geven.
Hnet, die gewoon is, in eigen naam het woord te voeren,
en de scherpte zijner uitdrukkingen dan niet schroom
vallig te wikken, dacht er zeker niet aan, dat niet bij
zelf, maar eeue hofjuffer sprak, toen hij dezer dat, maar
al te beruehte, „uitzakken” in den mond lei. Even zoo
is de aanmerking van den Spectator over 't valsch vernuft
dier éehe vergelijking van 't ochtendgoud en dat der
munt niet te weerspreken, en had de schrijver, ten
derde, wellicht aan een enkel meer verdienstelijk diehtjen
in 'tjaarboekjen een welverdienden lof kunnen geven.
Maar wat beteekenen die twee of drie smetjens, bij al de
losheid en den geest, de waarheiden juistheid, die er in
al ’t overige doorstraalt ? Hoe k*a
om maar op een
enkel punt te wijzen — Neérlands koningin zich tref
fender en warer uiten, dan in die enkele uitdrukking
over de November-steenlegging, waarin zij de inderdaad

zoo hartelijke toespraak Zijner Majesteit ver boven al de
gezwollen perioden vaneen feestredenaar verheft?— Op
de beide bladzijden aan ’tslot, in herinnering aan haar
moederland genit, is ook elders (in den Nederl. Spectator)
de aandacht gevestigd. En hare hofjuffers, — ’t is inder
daad vour deze te wenschen, dat zij zich zoo Bmaakvol
cn geestig weten te onderhonden, als het — die enkele
misplaatste woorden daargelaten —■de schrijver haar
hier laat doen. Men mag echter, zegt de Spectator, het
huiselijke leven niet zoo iu ’t publiek brengen, en dat
van ’tliof, zoo min als dat van een of ander burgerman.
Wat zou Hnet zelf zeggen, wanneer men hem, zijn vrouw,
en zijn vrienden, zoo sprekende in voerde? — I>e aanmerkingis volkomen jnist, maar ongelukkig hier volstrekt
niet van toepassing. Er is door lïuet, in zijn Avond aan
’t hof, geen enkel hof- of huiselijk geheim verraden. De
geheele voorstelling is kennelij k verdicht, met on verdichte
namen, en zij zou (in dit geval) slechts dan onbetamelijk
en verwerpelijk moeten beeten, wanneer er de koutende
personen, in plaats van geestig, onderhoudend cn smaak
vol, langdradig, wansmakelijk en zouteloos waren voor
gesteld, Dan kon er wellicht van fcsemojesté sprake zijn;
maar thans? — Een koninklijke vrouw, die algemeen ala
fijn beschaafd en geletterd te boek staat, als een ideaal
van goeden smaak te schilderen en haar fn dien geest
Bprckende in te voeren; wat zou daar kwetsends in liggen
kunnen, en waarom zou dat niet veroorloofd zijn? inte
gendeel, verdient zij dien naam inderdaad, dan kan het
haar niet anders dan vleijen cn streelen. Evenzeer als
het voor Huet, of welk ander Nederlandsch burger, niet»
onaangenaams zou kannen hebben, in een of ander ver
dichte voorstelling, in dien geest en zin, geïdealizeerd
op te treden, als zij in ’t werkelijke leven doen. Van dat
denkbeeld is hij,bij zijn schrijven, kennelijk nitgegaan,
en ’t strekt der edele verontwaardiging van de Nederlandsche dagbladpers — zoo liberale als behoudende —
weinig tot eer, dat zij, bij de waardeering dier zienswijs,
zoo schromelijk heeft misgetast, zich zoo deerlijk heeft
ten toon gesteld! —
. i L f f i t/A u *.
Deventer, 15 J a n ^ j ^
£jru»7<n.*
viotes.

I) Wg hebben~reeas in ons tiommer van 14 dezer te kennen
gegeven dat wjj voor de wijze waarop de heer Hnet rijn oordeel over
bet jaarboekje Anrora inkleedt, geen onverdeelde sympathie gevoe
len, (enkele zijner uitdrukkingen aebten wjj zelfs geheel verwerpelijk)
doch tevens, dat wy met de afkeuring, welke de dagbladpers als in
koor daarover uitspreekt, nog veel minder kunnen instemmen.
\ oor bet ons door den hoogleéraar van Vloten toegezonden stuk
ruimen wy, met het oog op velerlei onwaardige aanvallen en 2eer
partijdige oordeelvellingen, gaarne een plaats in.
REn.
73 Ingezonden stuk van J. van
Vloten over de reacties in de
Nederlandse dagbladen op ‘Een
avond aan het H of’ van
Cd. Busken Huet. Verschenen
in de Middelburgsche Courant,
januari 1865.
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AA NTW ENTH E, OP TWIKKEL fragment
Het vaal, maar schilderachtig schoon
Der hei ten hoon,
Verrezen muren,
Met tal
Van vensters hoog en smal,
Waaruit daemonen streek en dal
Bedreigend schenen in te gluren!
O f groet gij slechts een schoorsteenzuil
In dien van vlammen zwangren muil,
Wiens adem heel den grond doet hijgen,
En uit wiens snavel, viesch en vuil,
Die zware, zwarte dampen stijgen?
Zoo waag, wat dolle drift er raas,
U in ’t gesis, gegons, geblaas,
Waarvan de koenste zou ontzetten,
Bleek bij den fakkel van ’ t genie,
Die bajert niet beheerscht door wetten. . .
O helsche, o heerlijke industrie!

E. J. Potgieter
1861
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74 Cd. Busken Huet aan de
Leidse redactieleden van De
Gids, 15 januari 1865. Hij
treedt uit de redactie. ‘Weledele
Heeren, Ik heb de eer U kennis
te geven dat ik van heden af
ophoud in eenigerlei betrekking

te staan tot de Redaktie van den
Gids.-Een afschrift van deze
mededeeling is door mij toege
zonden aan de Amsterdamsche
leden. Uw gehoorzame,
Cd. Busken Huet.’

de, en vooral met het politieke hoofdartikel ‘De donke
re dagen voor Kersmis’ van redacteur Buys in hetzelfde
januarinummer, waarin de staatsrechtgeleerde juist zijn
ernstige afkeuring uitsprak over een ondoordacht ge
bruik van het begrip volkssoevereiniteit. Huet verkon
digde publiekelijk en schijnbaar namens D e Gids een
mening die volgens Buys staatsrechtelijk onjuist en een
ontkenning van de constitutionele monarchie was. Het
eigenzinnige beleid van Potgieter en Huet was voor deze
situatie verantwoordelijk. In december, toen Potgieter
beide stukken in handen had gekregen, had hij duidelijk
gekozen voor Huets kritiek van de parlementaire
welsprekendheid: diens artikel, oordeelde hij, ‘behan
delt het onderwerp van het standpunt van de Gids. De
Donkere Dagen kunnen in elk journaal worden ge
plaatst. ’ Enig redactioneel overleg had hij niet nodig ge
vonden.
Op 7 januari ontving D e Gids een afkeurend schrijven
van L. N. graaf van Randwijck, namens het Koninklijk
Huis, wegens Huets ‘hoogst ongepast opstel’ . Van Lim
burg Brouwer nam daarop, overigens in alle kalmte en
vriendschap, ontslag uit de redactie, omdat Huets beide
stukken hem als liberaal kamerlid in een onaangename
situatie brachten. De Amsterdamse redacteuren Zimmerman, Muller en Schimmel namen Huet vooral zijn
‘Avond aan het H o f’ kwalijk; de in Leiden werkzame
redacteuren Buys, Veth en de juist toegetreden Visse
ring en Fruin hadden met die scherts minder moeite,
maar vergaven Huet zijn ketterij over volkssoevereini
teit niet. Zij wensten dat hij de verantwoordelijkheid
zou nemen voor zijn onbekookte uitspraken en zich
voortaan zou onthouden van politieke uitlatingen in De
Gids. Op 15 januari besloten Potgieter en Huet de re
dactie te verlaten. De zesenvijftigjarige oprichter van
het tijdschrift was teleurgesteld, niet zozeer in de opvat
tingen als wel in de houding van zijn mederedacteuren:
in een emotionele, nooit verzonden afscheidsbrief (20
januari) verweet hij zijn mederedacteuren dat zij niet
trouw en vriendschap boven meningsverschil hadden
gesteld; hij had al veel eerder moeten vertrekken toen
bleek dat D e Gids een ‘school van etiquette’ en een bij
wagen in plaats van een locom otief was geworden. Een
aanbod van de voltallige redactie, af te treden en hem
als eerste rechthebbende het tijdschrift ter beschikking
te stellen (22 januari), wenste hij niet meer te overwe
gen.
R E M IE G A E R T S

LEEKEDICHTJENS

De rechte maat

Systematisch

‘Haast al te pikant’ is - juist van pas,
Want zoo het niet op ’t kantjen was,
Dan waar’ ’t ook gaauw
Weêr: ‘wel wat flaauw .’

Ja, dat ’s wel waar: doch in ’t systeem
Daar zou ’t volstrekt niet deugen;
En dies, dat ik de vrijheid neem,
Te zeggen: ’t is een leugen!

P .A .de Genestet
r86o
Formulier van eenigheid

’t Geloof van de Eeuw, in ’t kort gezegd,
Is dit: Och alles koomt te recht.
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75 De overgebleven redactie
leden aan Potgieter, 22 januari
1865. Ze bieden hem het tijd
schrift aan. ‘ Hooggeachte
Heer! Met innig leedwezen
ontvingen wij den brief, waarin
gij kennis geeft, dat gij het aan
u zelven verpligt rekent op te
houden mede-redacteur van
“ de Gids” te zijn.-W ij eerbie
digen onzerzijds de motieven,
die het u onmogelijk blijken te
maken op den bestaanden voet
mede-redacteur te blijven. Wij
kunnen toegeven, dat “ de
Gids” langzamerhand welligt
eene andere strekking heeft
gekregen dan die door u in den
aanvang werd bedoeld.-Toch
zijn wij tezeer overtuigd, dat het
tijdschrift “ de Gids” zoo
naauw met uw naam is
verbonden en zijn bestaan zoo
innig met het uwe is zaamgeweven, dan dat wij niet
oneindig liever zijne verdere
leiding en zorg aan u zouden
opdragen met al degenen, die
gij daartoe nevens u wenscht te
roepen, inplaats van die aan ons
zelven te houden. Wij bieden u
daarom de redactie geheel en
onverdeeld aan als uw
eigendom.-Wij hebben inmid
dels op ons genomen te zorgen,
dat het February-nommer bij
tijds zal kunnen verschijnen. - ’

'De fakkel der
verlichting5:

1865=1880

76 H .P .G .Q u ack
(1834-1917), redacteur van iS
tot en met 1894, omstreeks
1870.

76
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Potgieter heeft na januari 1865 geen goed woord meer
voor D e Gids over gehad. In zijn brieven aan Huet
voorzag hij de afleveringen jaar na jaar en met opmer
kelijk weinig variatie van zijn zuur commentaar. Min
achting toonde hij voor zijn voormalige Amsterdamse
vrienden. Rancuneus was hij jegens de Leidse redacteu
ren: Buys, Vissering, Veth en Fruin waren ‘pruiken’ ,
‘Leydsche doctrinairtjes’ , en de laatste, die eigenlijk
weinig met het conflict te maken had gehad, was maar
een ‘flauw kereltje’ , saai en duf. Toonde het blad een
duidelijke koers, dan was het ‘doctrinair’ ; bood het
ruimte aan tegengestelde meningen, dan ‘ademde het
niet één geest’ . Waren de bijdragen degelijk en weten
schappelijk, dan vond hij ze taai en droog; het overige
was zonder meer middelmatig.
Aanvankelijk hoopten Potgieter en Huet nog het tijd
schrift spoedig te kunnen overnemen. In juli 1865 infor
meerde Potgieter bij uitgever Van Kampen ‘o f de Heeren met i° jan. ’66 dachten voort te gaan?’ , iets dat
hem, met het oog op het huidige peil, ‘weinig wenschelijk ’ leek. Een jaar later meldde Huet dat er sprake zou
zijn van een aanstaande opheffing, en hij voegde er ma
licieus aan toe ‘ dat het oogenblik daartoe inderdaad ge
komen schijnt’ . Het was echter met D e Gids helemaal
niet zo slecht gesteld als Potgieter en Huet meenden o f
hoopten. Uit niets blijkt dat de redactie moeite had het
blad voort te zetten, o f dat het haar ontbrak aan kriti
sche zin, richting o f overtuiging, al waren er in de vol
gende jaren momenten van onenigheid en gebrek aan
inspiratie.
Het onderscheid tussen De Gids van voor en na januari
1865 is niet gelegen in de kwaliteit, zelfs niet zozeer in
de soort van bijdragen. Hooguit is de inspiratie veran
derd: voor Potgieter en Huet was het bestaan van De
Gids alleen zinvol zolang het blad een opvoedende taak
vervulde en probeerde dwingend leiding te geven aan
het Nederlandse geestesleven. Potgieter kon deze eis
stellen omdat hij een overtuigde idealist was die de in
vloed en mogelijkheden van een cultureel tijdschrift
verre overschatte.
Zijn voormalige mederedacteurs waren minder veel
eisend, maar toonden misschien meer realiteitszin. On
der hun leiding werd vooral het instructieve en voorlich
tende karakter van D e Gids versterkt. ‘ “ De Gids”
poogde in die jaren [...] de fakkel der verlichting in ons
land vrij hoog te doen schijnen. [...] Doch het zwaarte
punt van den inhoud was naar de richting der weten
schap verplaatst. De beste hoogleeraren van ons land
zonden hun opstellen.’ Zo typeerde redacteur Quack la
ter in zijn Herinneringen het decennium na 1865. De
taak van D e Gids werd in hoofdzaak, de geschoolde li
berale burgerij op de hoogte te houden van recente ont
wikkelingen op wetenschappelijk, maatschappelijk,
politiek, economisch en letterkundig gebied, en deze
ontwikkelingen te beoordelen.
Dat gebeurde zeer degelijk, in de vorm van periodieke
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77 Gerard Keiler aan de
redactie van De Gids, 1
november 1865. Hij was uitge
nodigd aan het blad mee te
werken. ‘Mijne Heeren Uwe
uitnoodiging om aan de Gids
mede te werken is te vereerend
en te vleijend om niet zeer
geneigd te wezen terstond eene
belofte te doen. Als ik evenwel
naga wat ik geven kan en dit
vergelijk met den inhoud van
uw tijdschrift, dan vrees ik dat
de Gids er niet door winnen
zou, wanneer mijn werk er in
opgenomen werd. Het zal mij
nogtans een genoegen zijn,
zoodra ik iets geschreven heb,
dat naar mijne meening in
aanmerking zou kunnen
komen, dit aan uwe beoordeeling te onderwerpen. Met de
meeste hoogachting heb ik de
eer te zijn Mijne Heeren Uw
dienstw. dienaar G. Keiler.’

")

78 R.J. Fruin (1823-1899),
redacteur van 1865 tot en met
1875, omstreeks 1865.

overzichten van wetenschappelijke literatuur en in de
vorm van omvangrijke, kritische en diepgravende op
stellen over vooral wijsgerige en theologische, politieke
en sociaal-economische vraagstukken. Men moet een
hoge dunk gehad hebben van het publiek: de studies op
het gebied van ethiek, kennisleer o f economische theo
rie die meestal tientallen, soms meer dan honderd blad
zijden besloegen, stellen het geduld, de intellectuele ij
ver en het concentratievermogen van de lezer zwaar op
de proef.
Opvallend in deze periode is de open blik en de oprechte
belangstelling voor niet-Europese landen en volken.
Het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de Indische archi
pel, Australië en de Verenigde Staten werden in reis
verslagen en studies beschreven, en zeer inform atief wa
ren de jaarlijkse verslagen die A . J.C .G eerts in 1871,
1872 en 1873 g a f van het leven in Japan.
Historische studies vormden nog steeds de grootste
groep van bijdragen. Alleen al Fruin, de belangrijkste
Nederlandse historicus van de negentiende eeuw, hoog
leraar te Leiden en sinds januari 1865 redacteur, publi
ceerde vijftien studies over belangrijke momenten en
personen uit het nationale verleden. Misschien is juist
Fruin, de meester van de detailstudie en voor alles de be
dachtzame, vrijzinnige intellectueel, strevend naar we
tenschappelijke degelijkheid en objectiviteit, de verper
soonlijking van de geest die in deze jaren De Gids be
heerste.
In de vijftien jaren na 1865 is het tijdschrift geleidelijk
aan het orgaan geworden van de liberale establishment.
Degelijkheid, ernst en een wat stijve deftigheid gingen

79 Gerard Keiler (1829-ii
omstreeks 1870.
Gravure door D. Sluyter.
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nog meer dan voorheen D e Gids kenmerken. ‘De Gids
[...] heeft smaak, maar het frissche is er wel wat a f’ ,
constateerde Fruin in 1868. Ook Veth, al sinds 1844 re
dacteur, meende dat de ‘deftigheid’ wel wat erg op de
voorgrond stond, toen zijn collega’s in 1871 een een
voudige novelle van ds. P. Heering voor D e Gids te on
beduidend oordeelden.
Na het midden van de jaren 1870 begon D e Gids ook
duidelijk aarzeling en vervolgens terughoudendheid ten
aanzien vari vernieuwing en verandering te tonen. Men
geloofde voor alles in bedachtzaamheid en verwachtte
verbetering alleen van geleidelijkheid. W at Quack eens
over zijn mederedacteur Buys heeft opgemerkt geldt
ook enigermate voor De Gids in deze jaren: ‘hij wilde
wel vooruit, doch hield de rem der lokom otief stevig in
de hand.’
Intussen bleef D e Gids een leidinggevend o f tenminste
gezaghebbend blad. Waarschijnlijk nam, met het meer
gevestigde karakter, het gezag op politiek en maat
schappelijk gebied zelfs toe: de Nederlandse burgerij,
die Potgieter had willen opvoeden, was nu eenmaal ge
neigd het degelijk betoog en de kalme vermaning ernsti
ger te nemen dan briljante spot en opvoedende tuchti
ging. Wel verdwenen, met het vertrek van Potgieter en
Huet, het streven naar literair leiderschap en de sterke
betrokkenheid bij de vaderlandse letterkunde.
De bellettrie in D e Gids beleefde geen bloeiperiode. Van
81
80 P. Heering (1838-1921),
omstreeks 1890.
Foto door Chits & Fils.

81 J. A . Alberdingk Thijm
(1820-1889), omstreeks 1880.
Foto door Boussod, Valadon &
Cie.

Geertruida Bosboom-Toussaint verscheen na de roman
‘De verrassing van H oeyin 1595’ (1865-1866), nog door
Potgieter en Huet binnengehaald, alleen een tentoonstellingspraatje en pas in 1877 nog de roman
‘Langs een om weg’ . W aardering-zelfs die van Potgieter-oogstten de pittige reisbrieven uit Arcachon (1867)
van de jonge doopsgezinde predikant Simon Gorter,
en de novelle ‘H ilda’ (1871) van Constantijn [ =
M .P .W .C .v a n der Does-Scheltema]. Incidenteel was
er een Indisch reisverhaal o f een dorpsvertelling van
ds.P . Heering, o f een historische novelle, meestal gesi
tueerd in het zeventiende-eeuwse Holland, van de hand
van J .A . Alberdingk Thijm o f W .P . Wolters. Na 1875
werd het scheppend proza vertegenwoordigd door het
grillig-romantische verhaal van C .van Nievelt, maar
vooral door het genre van de dorpsnovelle, in navolging
van de populaire J. J. Cremer beoefend door auteurs als
P.Heering, H .E .B eun ke, Marion Hope en H .H ollidee, en gekenmerkt door realistische tekening, levens
echte dialoog in Overijssels, Walchers, Gelders o f Bra
bants dialect, en een herkenbare thematiek van algemeen-menselijk lief en leed.
De literaire kritiek werd na het vertrek van Busken Huet
wat plichtmatig overgenomen door Schimmel. Hij was
56

nog steeds een nauwgezet criticus met een rake pen,
maar zijn enthousiasme was gedoofd toen hij ten gunste
van Huet ter zijde was gesteld. In september 1866
besprak hij Klaasje Zevenster van de populaire Jacob
van Lennep. Veel kwaliteit vond hij niet in dit boek,
maar vooral nam hij er aanstoot aan dat de auteur zijn
esthetische plicht verzuimd had door ook ‘het allerge
meenste’ , de ‘realiteit van steeg en kot’ te tonen. Ook
in het algemeen bejubelde gedicht De Schepping van de
gevierde predikant J .J .L .te n Kate, dat Schimmel in
juni 1867 recenseerde, kon hij niet meer vinden dan een
virtuoos in versvorm verpakte gematigd-rechtzinnige
kanselrede. ‘Een prachtig gedicht’ noemde hij het werk
ironisch, om de ‘schat van schoonheden van den twee
den rang’ (1867, 11, 531).
Zette hij zo als criticus de G/ifc-traditie vo ort-o o k Pot
gieter verafschuwde de ‘versifex’ Ten K ate-, het was
toch ook voor hem zelf duidelijk dat hij in vergelijking
met Busken Huet te kort schoot in zelfstandigheid en
kracht van visie. Maar toen hem in september 1867
bleek dat Zimmerman namens de redactie weer serieus
met Huet onderhandelde over diens terugkeer als mede-

AAN DEN DICH TER VAN ‘DE SC H E PPIN G *
’k Stond bewondrend als zoo velen
Voor den rijken boekenschat,
Dien uw arbeid in zich vat.
En ik hoorde uit al die deelen
Stemmen fluistren, tonen kweelen:
Gants Europaas dichtrenrij
Toog mij als voorbij.
‘ Ongeëvenaard vertaler! ’
Hoorde ik fluistren om mij heen,
‘Sterk geheugen als niet één!
Stout en onnavolgbaar maler,
Met de woorden op ’t papier,
M a a r ... altijd scholier!
‘In zijn orthodox gefemel,
In zijn aardsche spotternij,
W at ondeugends soms er bij,
In zijn hel en in zijn hemel,
In zijn klank- en kleurgewemel,
In dat alles hoort ge m ij’
Lispt de dichtrenrij.
‘Als hij, zwaar met werk beladen,
Neêrzit, bijna schrijvens moê,
Komen we allen naar hem toe,
Brengen wij, als kameraden,
Elk ons deel gedrukte bladen,
Schoon hij ons niet altijd noemt,
En ons zelfs verbloem t.’
Dichter, die met woorden toovert
Als vóór u maar zelden een,
Waarom werkt gij nooit alleen?
Dichter, die ons oor verovert,
Ons met paarlen overstrooit,
Waarom geeft ge üw schatten nooit?

* J.J.L.ten Kate
H. J. Schimmel
1867

£>© smeor in be?)g met het brwerkrn ^an Klaatje, Zewntvr
82

82 Spotprent uit een serie
‘Klaasje Zevensterrebeelden’ ,
verschenen in De Hollandsche
Illustratie naar aanleiding van
het succes van de roman in vijf
delen van Jacob van Lennep,
1866.
Gravure door Jan Potlood.
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83 G. E. Voorhelm Schneevoogt nodigt H . J. Schimmel uit
voor een redactievergadering,
14 juli 1867. ‘Amice! Ik hoor
dat Gij nu en dan Uwe ranke
leest en blanke ledematen in de
zilte baren der Noordzee aan
Zandvoorts zeeNymphen prijs
geeft. Vriend! dat is een gevaar
lijk bestaan! Waag U toch in ’s
hemels naam niet te ver, opdat
Gij telkens weer uit hare omar
mingen saint et sauf terug kunt
keeren. Want al te gaarne zag ik
U den 4den Augustus nog eens
hier op Heijenoord ter bijwo
ning van de Gidsvergadering en
van het daarop volgend diner.
Beloof mij dat Gij U in acht zult
nemen en van mijne uitnoodi-
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ging gebruik zult maken. Gij
hebt het mij trouwens reeds
beloofd en dit briefje moet dus
alleen dienen om U aan Uw
woord te herinneren en U te
verzoeken mij die toezegging
nogmaals te herhalen.’t Ga U
intusschen wel. Groet Uwe
vrouw beleefdelijk en geloof
mij hartelijk T .T .
G. E. V. Schneevoogt.’

84 G. E. Voorhelm Schnee
voogt (1814-1871), redacteur
van 1846 tot en met 1871,
omstreeks 1865.

werker nam hij verontwaardigd zijn ontslag. Huet keer
de echter niet terug: hij nam zijn voor D e Gids bestemde
opstel over de Vondel-waardering in Nederland terug
toen Potgieter bezwaar maakte tegen het stuk, omdat
het de onthulling van het Vondel-standbeeld zou ont
luisteren: Huet beweerde namelijk dat de dichter wel
geëerd maar niet gelezen werd, en ook nauwelijks tot
lezen noodde.
De redactie zocht verder naar een goede medewerker
voor literatuur. Zimmerman had al in juli 1867 aan P ot
gieter bekend met welke moeilijkheden hij als redacteur-secretaris kampte: ‘ik beul mijzelven a f [...] ik
bied hoog honorarium, ik doe laagheden, maar er is
geen talent! Het is niet vol te houden.’ ‘ Eigen schuld’ ,
antwoordde Potgieter droogjes, ‘de juiste man werd
uitgezet.’ In Simon Gorter, de talentvolle auteur van
onder meer het reisverslag ‘A rcachon’ , die in zijn stuk
ken een kritisch nationaal gevoel liet doorklinken,
meende men de opvolger van Huet en Schimmel te vin
den. De redactie bood hem in oktober 1869 een jaarlijks
honorarium van duizend gulden als hij zich verplichtte
maandelijks een artikel over literatuur o f schilderkunst
te leveren. Dit was meer dan Busken Huet indertijd
voor zijn werk gekregen had. Wel maakte men hem dui
delijk niet gesteld te zijn op Huet-achtige branie. Gorter

Uit: TYPEN
TANTE KLARE

Zachter ziel dan tante Klare
Op deze aard’ ten deele viel,
‘Teêrder’ (zegt ze) ‘dan de hare,
‘Was er nooit eens menschen ziel.
‘Ze is gevoelig, zeer gevoelig.
‘Te gevoelig (naar zij zegt)
‘En de wereld is zoo woelig,
‘En de menschen zijn zoo slecht.’
Vaak ontspringt een traan haar oog,
En dien wischt ze ongaarne droog.

Tante Klare zegt: ‘och menschen!
‘Zijt elkaar toch niet ten plaag;
‘ Schikt u eens ook naar mijn wenschen,
‘ ’k Doe naar de uwen ’t mij gestaag.
‘M oog ’t u dan ook eeuwig rouwen,’
(Riep ze laatst in heilgen gloed
T ot haar dienstmaagd, die ging trouwen)
‘Dat zulk volk ook trouwen m oet!’
‘Prul der prullen!’ (gilt ze en schreit)
‘Maar — hoe krijg ’k ooit weêr zóó’n meid! ’

Tante Klare is zeer voor ’t goede:
’t Extra goede, ’t supra fijn;
En zij zwaait een scherpe roede
Voor wie niet van ’t clubje zijn.
‘Ik doorzie de list en logen’
(Zegt ze) ‘van dat boos gebroed,
‘Want God-dank! ik heb twee oogen,
‘En mijn oogen die zijn goed!’
’t Is ook laster, anders niet,
Dat ze iets door de vingers ziet.

Tante Klare zegt: ‘de Christen
‘Zij te vreden met zijn lot;
‘Mag niet om een voorrang twisten,
‘Moet niet tuk zijn op genot.
‘Mag ik me in fortuin verblijden,
‘ ’k Doe met ’t stillen, dankbren geest
‘Even graag zoü ’k armoê lijden,
‘Waar ’t mijn deel op aard’ geweest!’
En zij leêgt haar derde glas,
Daar ook dit haar deel zoo was.

Tante Klare had twee mannen;
‘Beide waren’ (zucht ze) eilaas!
‘Als de mannen z ijn . . . tirannen,
‘Maar mijn geestkracht bleef de baas!
‘De eene werd steeds ongeduldig,
‘Als ik hem van ’t goede sprak,
‘De ander voelde zich zoo schuldig,
‘D at hij d’echt met mij verbrak.
‘ ’k Spreek geen kwaad, en, daar ’k ze ken,’
(Klaagt zij) ‘zwijg ik liefst van hen!’

Tante Klare heeft vier katten,
Kort van pootjes, mollig-rond;
Ieders nest van dons en watten,
Rond den kagchel, op den grond.
Tante is ‘ o, zoo zenuwachtig!’
(Zegt ze) en raast op de oude nicht;
Doch haar poesjes aait ze aandachtig,
En dekt ze eens zoo vriendlijk digt.
‘A c h !’ (zucht nicht) ‘ik gaf heel wat,
‘Had ik ’t leven van zoo’n kat! ’

Tante Klare kan niet dulden,
D at de mensch zich zelven roemt;
‘Zwart zijt ge allen, zwart van schulden,’
(Roept ze) ‘in Adam reeds verdoemd!
‘Mogt ge uw inborst beter kennen,
‘Maar doorzien met heldren blik,
‘Schaamrood zoudt ge u wel ontwennen
‘ Om te poghcen op uw ik !’
En, vol ootmoed, voegt ze er bij:
‘Neemt een voorbeeld reis aan m ij!’

Tante Klare zal eens sterven;
En zij zelve heeft verteld:
‘Nicht noch neef zal van mij erven:
‘ ’k Vrees voor hen de magt van ’t geld!’
O ok toen ze, in haar jongste krankte,
Liefde en zorg aan de oude nicht
Danken moest, maar niet haar dankte,
Sprak zij: ‘ zwijgen is mijn pligt:
‘Wat is geld o f eerbetoon?
‘Deugd vindt in zich-zelv’ haar loon!’

Tante Klare zegt: ‘wees de eerste,
‘W aar uw naaste in smarte leeft.’
Haar ook vindt gij ’t liefst en ’t teêrste,
A ls haar meid roode oogen heeft.
Tante kan niet aakligs hooren,
Daar ’t heur teeder harte breekt,
En dies sluit zij steeds haar ooren,
Als me’ een gift of aalmoes smeekt.
Slechts van onheil, moord en brand,
Vindt zij gaarne iets in de krant.

Tante Klare zal eens sterven.
‘ N ooit’ (zegt ze) ‘in mijn needrigheid,
‘Wilde ik wereldsche eer verwerven. . .
‘Dat dient op mijn graf gezeid! ’ Haar koetsier, die nooit ontsnappen Nooit haar luim ontkomen - mogt,
Bromt: ‘ ’k zal daar mijn zweep doen klappen,
‘Hoog doen klappen in de locht!
‘Klits, klets, klets, klats! ’k reken af,
‘ ’k Ben de faam op tantes graf!’

G. H. J. Elliot Boswel
1867
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87 Spotprent, verschenen in
De Nederlandsche Spectator
van 7 maart 1869, naar aanlei
ding van de kritiek van Simon
Gorter in De Gids van februari,
waarin hij ,4/2/iö Rooze van
J. J. Cremer, Lidewyde van
Cd. Busken Huet en Kgw /zu/s
van Gerard Keiler had
besproken.

86 Simon Gorter (1838-1871),
omstreeks 1870.
Lithografie door Emrik &
Binger.
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Simon Gorter aan Joh. C.
Zimmerman, 1 oktober 1869.
Hem was gevraagd regelmatig
bijdragen over literatuur o f
schilderkunst te leveren. ‘Hoog
Geachte Heer! Het postkarretje
rammelde mijne ramen voorbij
en met mijn brief aan U weg
toen ik den Uwen, mij zoo
welkomen, voor mij zoo
gewichtigen ontving. Laat mij
U openhartig antwoorden. Ik
heb nog altijd grooten lust om
mij voor eenig vast werk aan de
Gids te verbinden. Dat ik niet
eerder, niet uit mij zelven het
door U opgeworpen balletje
wederopzocht was, omdat ik
geloofde iets anders noodig te
hebben dan ’t geen de Gids mij
geven kon. De geheele quaestie
wordt voor mij eenig werk te
vinden, misschien eene combi
natie van werkzaamheden
waarvan ik leven kan.’ Gorter
had om gezondheidsredenen
zijn emeritaat als predikant
aangevraagd.
De drie godinnen Anna Booze, Lidewijde er. Hermine
87
60

• den herder Paris-Gnrter.
(£rW , Februari’)-

kon het aanbod, om gezondheidsredenen, uiteindelijk
niet aannemen. In 1871 overleed hij, na een jaar hoofd
redacteur te zijn geweest van het juist opgerichte
Nieuws van den Dag.
Zijn belangrijkste kritische bijdrage is een breedvoeri
ge, maar soms verrassend satirische recensie van drie
nieuwe Nederlandse romans geweest (februari 1869).
Hij toonde dat zijn beoordelingsnorm vooral ethisch
was. Dit kenmerk zou de Gzifa-kritiek na 1870 trouwens
in het algemeen dragen. De romans Van Huis, door Gerard Keiler, en Lidewijde, door Busken Huet, veroor
deelde Gorter vooral omdat ze niets gemoedelijks, niets
verzoenends o f verheffends hadden. In Huets boek
werd ‘over alle instellingen, grondbeginselen en vormen
van menschelijke waarheid en gerechtigheid op eene
verbijsterende, soms lichtvaardige, soms cynische wijze
[gesproken]’ . Uiteindelijk prefereerde Gorter dan ook
J.J.Cremers Anna Rooze\ dit mocht dan een onbe
nullig boek zijn, breedsprakig, overladen, diep noch
hoog-het getuigde tenminste van trouwhartigheid en
rechtschapenheid. ‘Hier spreekt men onze taal, hier val
len de gedachten in den Hollandschen plooi’ (1869, 1,

343-344)·

De tweeslachtigheid die Gorters bespreking kenmerkt:
een oprecht verlangen naar het hoge, het grootse, het
bezielende, maar uiteindelijk een veilige keuze voor het
gemoedelijke, eenvoudige en burgerlijke, is ook type
rend voor de stukken van Charles Boissevain, die in
1872 literair redacteur werd en in de volgende jaren
meer dan twintig grotere bijdragen leverde. In maart
1871 zei hij zijn literair credo, in een aan Potgieter en
Shelley ontleende beschouwing over de onmisbaarheid
van de poëzie in het leven. In een tijd die, naar hij meen
de, gekenmerkt werd door ‘dor en droog intellectua
lisme’ , scepticisme, materialisme en vulgariteit, had de
dichtkunst de hoge taak een ideaal, een hoger levens
besef te tonen. De ware poëzie was harmonieus en opti
mistisch van strekking, stemde ‘tot vreugde en rust’ en
bevorderde de ‘zedelijke veerkracht’ . Natuurlijk diende
zij enkel de schoonheid, m aar-en hier toonde Boisse
vain waar hij stond-juist door het hart te openen voor
de schoonheid van het zuivere en harmonische bevor
derde zij deugd en godsdienst. Kracht en oorspronke
lijkheid van expressie mochten dan ook niet ten koste
gaan van ‘bevalligheid’ , ‘welluidendheid’ en ‘bekoorlij
ke evenredigheid’ .
De romantische vergoding van het kunstenaarschap,
die Boissevain in dit opstel zei te veroordelen, toonde
hij zelf in zijn geestdriftige pleidooi voor het grillige en
radicale ‘genie’ Victor H ugo, ‘de grootste lyrische dich
ter dezer eeuw’ en voor het type van de controversiële
kunstenaar in het algemeen: ‘wat aan onze fatsoenlijke,
onverschillige, zelfzuchtige maatschappij ontbreekt,
dat zijn juist die dwazen en waanzinnigen, die de be
weegkracht zijn der maatschappij, die de wereld verjon
gen en de deftige lieden doen beven. O! wij hebben ze

AAN H O LLA ND’S VRIJW ILLIGERS fragment
’t Is not the grapes of Canaan that repay,
But the high faith that failed not by the way.
Wie kent niet dat land, waar in luwte der duinen
De duinroos zoet geurt, wijl de woeste Oceaan
De kusten bedreigt, doch der heuvelen kruinen
Steeds d’ aanval der woedende baren weerstaan?
Wie kent niet dat land, waar een volk, kloek van zeden,
Die duinen bewoont en die golven gebiedt,
Dat land met zo heerlijk en grootsch een verleden,
Dat land met wellicht nog zoo schoon een verschiet?
W aar heilige hartstocht voor vrijheid den reuzen
Des voortijds het zwaard in de vingeren drong,
W ijl zeebries o f landwind het vaandel der Geuzen
Deed wapperen, en ieder het vrijheidslied zong?
O! Holland, lief Holland, in ’t boek der historie
Komt wein’gen een plaats toe aan d ’ uwe gelijk,
De geurende duinrozen zijn u tot glorie,
Zij bloeiden, beschermd door uw duin en uw dijk.
Gij toondet alle eeuwen ’t geen burgers vermogen,
Door strijd en gevaren gekweekt en gevormd,
Die roest op geen zwaarden of spaden gedoogen,
Met branding vertrouwd zijn eer ’t Noord-Westen stormt.
Gij hebt, toen de Spanjaards uw ondergang zochten,
Toen Britten en Franschen bedreigden uw kroost,
In honderde tochten de zege bevochten,
De vrijheid beschermd en veroverd uw Oost.

Charles Boissevain
1870
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KEN GENIE.

doen op indirecte wijze, door in de eerste plaats aan te toonen wat
een genie is en waarin zijne taak bestaat. Uitsluitend tot landgenootcn richten Hallaiidsehe schrijvers zich, en ons volk tot
waardeering te stemmen van een oorspronkelijk, bandeloos g e 
nie, is een harde taak. Men gevoe,]t zoo diep, terwijl men schrijft,
dat der groote meerderheid zelfs de minste sympathie ont
breekt voor zulk een man.
Indien men wil weten wat een genie is, dan heeft men slechts
na te gaan wat aan Holland ontbreekt. Wnt hebben wij 1100dig?
Dat een edele hartstocht geworpen worde in de ziel
van het volk: dat onze pructische, calvinistische, deftige w inkeliersopvatting van het leven uit ons worde gegeeseld met
de striemen van satyre en heiligen to o rn ; dat aan de vrome
lieden, aan de degelijke, respectabele lieden en aan de mannen
van zaken een lichtend ideaal worde vooigrhouden, dat hen tot
mannelijke daden prikkelt . Een genie verheerlijkt niet wat een
volk heeft, maai- toont wat het ontbreekt. W ij zijn wijs, ver
standig, geleerd, kalm, fatsoenlijk, ernstig, deftig en rijk ; wie
kn ikt niet, met een glimlach van zelfvoldoening, toestemmend
met het hoofd P W e zijn onverschillig, zelfzuchtig, sceptisch,
lauw, zwak en oud: wie durft dit tegenspreken? W e zijn be
vreesd ons aan koud water te branden, achten het onverdraag
zaam aan verontwaardiging lucht te geven en onfatsoenlijk om
toornig te worden: we verheerlijken de verdraagzaamheid — den
meest klenrloozen, onbeteekenenden afgod, die ooit bewierookt
werd. J)e degelijkheid is ons ideaal en de wetenschap onze af
god : doch onze verdraagzaamheid is vaak onze zwakheid en onze
onpartijdigheid onze karakterloosheid. I)e onpartijdigheid van
den man der wetenschap is als het daglicht, dat van het Noor
den k o m t; het is wedergekantst licht, helder, koud en goed om
bij te ontleden, of bij te teekenen; doch de partijdigheid van
profeet, dichter en kunstenaar is als het zuider zonnelicht, dat
het hart verwarmt, dat bloesems te voorschijn brengt, vruch
ten rijpt en overal jong, frisch leven wekt.

zoo noodig, de onpractische helden, die [...] bankiers,
burgemeesters en professors in de theologie tegen zich
in het harnas durven jagen .’ (1872, iv , 511)
Maar wat waren deze frasen waard naast de lo f die Bois
sevain enige maanden eerder had toegezwaaid aan het
frisse, maar onbeduidende talent Cornells Honigh, in
wie hij een ware dichter, een ‘gunsteling der muzen’
meende te hebben ontdekt? Een jaar later betoogde hij,
namens ‘alle fatsoenlijke lieden van het land’ , dat een
ongegeneerde polemist als Johannes van Vloten buiten
de kring van de Nederlandse letterkundigen behoorde
te worden gesloten (januari 1873). En toen zich in 1879
het eerste controversiële talent sedert jaren in Neder
land aandiende, Marcellus Emants met zijn pessimisti
sche mythe Lilith en zijn eerste naturalistische novellen,
mengde Boissevain zich namens D e Gids in het koor van
critici die luidkeels getuigden van hun zedelijke veront
waardiging. Boissevain veroordeelde in het werk van
Emants en Zola vooral hun schenden van al wat h ij, na
mens de burgerlijke kring die hij vertegenwoordigde,
voor edel, heilig en onaantastbaar hield op zedelijk,
godsdienstig en maatschappelijk gebied. Zijn idealisti
sche literatuur- en levensbeschouwing én zijn burgerlijk
conformisme verzetten zich tegen het naturalisme en
62

88 Fragment uit ‘Een genie’ ,
een lovend artikel over Victor
Hugo van Charles Boissevain.
De Gids, december 1872.

Charles Boissevain
(1842-1927), redacteur van iS
tot en met 1888, 1893.
Lithografie door Jan Veth.
89

pessimisme, die rond 1880 in Nederland onderwerp van
discussie werden.
Een decennium eerder toonde D e Gids zich vrijzinniger
en ruimer van opvatting. T ot de meest opvallende bij
dragen van deze hele periode behoren wel de vertalingen
en opstellen van Van Limburg Brouwer, tot 1865 redac
teur, van 1866 tot aan zijn vroege dood in 1873 mede
werker. Jurist van studie, archivaris van beroep en libe
raal politicus daarnaast, had deze eenzelvige geleerde
zich een grondige kennis van de wijsbegeerte, de ge
schiedenis, het Hebreeuws, Arabisch, Sanskriet en C hi
nees bijgebracht. A l in 1860 was hij begonnen de aan
dacht van het G/ifc-publiek te vragen voor de oude
oosterse literatuur en levensbeschouwing. Nu zette hij
zijn idealistische zendingswerk voort met vertalingen
van oude Indische leerdichten, novellen en toneelstuk
ken en zelfstandige studies over de Indische filosofie, de
vedanta, maar ook over de kabbala en het confucia
nisme. Zijn bedoeling met dit pionierswerk was de
waarde van de christelijke leer en de westerse intellec
tuele beschaving te relativeren. Hij was allerminst een
dweper-Potgieter, die zijn karakter en volharding be
wonderde, typeerde hem als ‘louter man des verstands’ -m aar hij meende stellig dat alle dogmatisme en

religieus parochialisme zich zouden gaan oplossen in
een wereldwijd humanisme, en dat de uitingen van alle
beschavingen in heden en verleden even belangwekkend
waren, alleen al uit het oogpunt van de beschavingsontwikkeling van de mensheid. Zijn interesse was zuiver
wetenschappelijk. Nuchter, vrij van enig vooroordeel
was hij bereid elk standpunt, zelfs het atheïstische,
rustig en tactvol aan zijn tijdgenoten voor te leggen en
hij liet zich daarvan niet weerhouden door ‘den smaad
hem om de vrijgeesterij aangedaan, den spot waarmede
dat overoud oostersche werd begroet’ , zoals Potgieter
schreef bij de dood van Brouwer.
Wijsgerige en theologische vraagstukken werden in
deze jaren ijverig en diepgaand besproken. E lf procent
van de bijdragen betrof een dergelijk onderwerp. De
discussie over de moderne theologie duurde onvermin
derd voort. De zeventien artikelen die de professoren
A . D. Loman en C. P. Tiele op dit terrein bijdroegen, to
nen dat de moderne theologie inmiddels van aanvallen
de tot verdedigende partij was geworden: veel voorma
lige verdedigers van de moderne theologie verlieten de
kerk toen zij zich de consequenties van hun intellectua
listische godsdienstopvatting zonder geloof realiseer
den en keerden zich tegen de achterblijvers.
Tiele en Loman bleven in hun G/ifc-opstellen zoeken
naar een functie voor de moderne godsdienstopvatting
binnen de kerk. Vooral in Lomans beschouwingen
weerspiegelt zich het probleem van veel toenmalige in
tellectuelen die geen persoonlijke God, geen goddelijke
Christus en geen geopenbaarde bijbel meer konden aan
vaarden, maar wel hechtten aan religie en zelfs aan het
90 Marcellus Emants
(1848-1923), 1880.
Foto door M. Verveer.
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92 C .P.T iele (1830-1902),
omstreeks 1880.
Foto door J. Baer.
93 J.A.Sillem (1840-1912),
redacteur van 1871 tot en met
1894, omstreeks 1870.

christendom. Uiteindelijk zochten zij in de schoonheid
van de christelijke gedachte en het ‘wonder’ van het
historische christendom zelf een substituut, dat aan hun
religieuze behoefte enig houvast bood.
Rond 1870 werden in D e Gids gelijktijdig twee tegen
gestelde wereldbeschouwelijke opvattingen verdedigd.
De ene was gebaseerd op de natuurwetenschap en stelde
dat de ijzeren logica van de noodzakelijkheid de sleutel
vormde tot begrip van zowel de natuur als de maat
schappij en de menselijke geest. Zij aanvaardde het ma
terialisme en ook het pessimisme. De andere opvatting,
die in de jaren zeventig in D e Gids de voorrang verwierf
en duidelijk meer aan de geestelijke behoefte van de
Gids-knng voldeed, ging ook uit van de natuurweten
schap maar stelde dat het empirisme, determinisme en
materialisme achterhaald waren, juist door de m o
dernste inzichten in de aard van de materie en de mense
lijke waarneming. Er was daardoor opnieuw ruimte
voor het geestelijke en het ethische, voor de individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid.
Belangwekkend is vooral jaargang 1871. In een uiterst
vrijmoedig opstel beschouwde ‘ angry young man’ S.
van Houten ‘ De methode der natuurwetenschap in
verband met die der geestelijke wetenschappen’ . De
theologie, de wijsbegeerte, de sociale wetenschappen en
de staatkunde konden van de natuurwetenschap vooral
de les opdoen, niet de leer boven de feiten te stellen. Van
Houten verwierp het krampachtige geloof van zijn libe
rale tijdgenoten in voortdurende vooruitgang en kriti
seerde de liberale dogma’s van het maatschappelijk in
dividualisme ‘met het “ ieder voor zich” tot leus’ , en
van de natuurlijke harmonie van alle maatschappelijke
belangen. Maar vooral beklemtoonde hij dat niet God
maar de maatschappij zelf voor haar ontwikkeling ver
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antwoordelijk is: ‘Het ongeloof, dat bestreden worden
moet, is het ongeloof aan den noodwendigen zamenhang der dingen; de meening, b.v. dat men de regelen
der gezondheidsleer verwaarloozen kan, en toch (zoo
God wil, D .V .) van ziekten bevrijd kan blijven, o f dat
men in de maatschappij onregt kan laten voortbestaan
en niettemin (altijd wederom Deo Volente) aan maat
schappelijke beroering ontkomen kan, enz. enz. Dat
ongeloof maakt de handen traag en de knieën slap. In
ons land heeft het duizende leerstoelen.’ (1871,111, 341)
Opvallend in dit liberale tijdschrift was ook Van Hou
tens stelling dat het individu niet altijd verantwoorde
lijk kon worden gehouden voor zijn eigen succes o f fa
len, omdat zijn vrijheid beperkt was door maatschappe
lijke omstandigheden die hij niet kon beheersen. Deze
mening verkondigde ook mr. S. M. S. de Ranitz, in het
zelfde augustusnummer, in een humane beschouwing
over het strafrecht: ‘Heeft men eenige gelegenheid ge
had met den toestand van de lagere bevolkingsklasse be
kend te worden, zoo verwondert men zich, niet dat er
zoovele, doch dat er niet meer misdrijven gepleegd wor
den. [...] Het valt niet te ontkennen dat de inrigting der
maatschappij aanleiding geeft tot vele ellende, en dien
tengevolge tot vele m isdrijven.’ (1871, 111, 3ri)
Tot heel andere conclusies kwam Allard Pierson, hoog
leraar theologie te Heidelberg, in zijn studie ‘Een keer
punt in de wijsgeerige ontwikkeling’ (juni 1871). Uit de
nieuwste natuurwetenschappelijke inzichten meende
hij te mogen afleiden dat de sfeer van het geestelijke en
zedelijke vrij is van het schijnbaar in de natuur geldende
determinisme. Dit betekende dat het stellen van idealen,
het onderscheiden van goed en kwaad, het accentueren
van de zedelijke verantwoordelijkheid van het individu
weer zinvol werden, en zelfs plicht, want juist hierdoor

verhief de mens zich boven de natuur: ‘de mensch wiens
kwaad doen op rekening wordt gesteld van gewoonte,
opvoeding, voorbeeld, duizend omstandigheden, hij
ziet zijne adelsbrieven verscheurd.’ (1871, 11, 482)
piersons gevoelsmatige idealisme en zijn afkeer van het
determinisme vielen in de jaren zeventig ook te beluiste
ren bij Boissevain, bij redacteur J.A .S illem , een ban
kier en homme de lettres die in De Gids over geschiede
nis schreef, en-consequenter doordacht-bij de filoso
fen C. Bellaar Spruyt en B .H .C .K .v a n der W ijck, die
regelmatig specialistische, soms zeer omvangrijke, stu
dies in het blad publiceerden.
Sterk in de aandacht stond in deze jaren de Engelse filo
soof John Stuart Mill. Professor S. Hoekstra Bzn. wijd
de in 1865 bijna honderd bladzijden aan een kritische
beoordeling van Mills utilitaristische ethiek-zijn studie
is misschien het zwaarste stuk dat ooit in D e Gids is
verschenen-, Van der Wijck vatte bij Mills dood in 1873
diens verdiensten samen, en Pierson, in deze periode de
meest prominente G/üfr-medewerker, gaf in 1874 onder
meer een strenge kritiek van Mills beroemde On liberty,
dat sinds 1859 ongeveer het vademecum van de Neder
landse liberalen was geworden. Pierson greep juist dit
boek aan, omdat hij wilde aantonen dat de geijkte libe
rale argumenten voor een volledig ‘Staats-laisser-aller’
niet steekhoudend waren. De waarde van vrijheid en in
dividualisme, zo betoogde Pierson, is niet absoluut,

AAN HET STRAND
’t Is ’t volle badsaizoen aan ’t Scheveningsche strand,
Waar breede golven slaan op ’t zacht fluweelen zand,
A lsof het verzen zijn van Helmers, zoo plechtstatig,
Zoo deftig en zoo kalm, zoo fier en regelmatig.
Daar komen uit chalet, uit villa en hotel
De rijke kindren aan - en straks begint het spel.
De voetjes in het nat; de kieltjes opgetrokken;
’t Genot ziet de oogen uit. Op blonde en bruine lokken
Prijkt een matrozenhoedje in lossen, eedlen zwier;
Zij zien er krachtig uit, gezond, hun blik is fier;
En al die knapen, zie, in dolle vreugde, graven
Ze in ’t fijne gouden zand, met hand of schop, een haven,
’t Gecompliceerdst kanaal, een droogdok of een sluis.
En de eigen Oceaan, die, in zijn toorn, tot gruis
Meedoogenloos vernielt de grootste, sterkste vloten,
Laat, oud toegevend man, zijn golven in de sloten
Geleiden, naar ’ t ontwerp der grillen van een kind.
Daar staan zij, ’t oog vol vuur, de haren in den wind,
Niet ver van een Mama, die stil zit te borduren,
En vinden ’t dood gewoon, dat steeds voor al hun kuren
De zee zoo willig is, en zich met hen vermaakt.
Een andre kinderstoet, als zij de voeten naakt,
- Het water stijgt hun langs de welgevormde beenen Matroosjes, visscherskroost, trekt stil voorbij hen henen;
De bruin gebrande nek kromt onder ’t wicht der ben;
’t Zijn kindren uit het volk, van de armsten onder hen.
Voor hen geen spel; hun lot zal strijd en arbeid wezen;
Toch staat op ’t streng gelaat geen jalouzie te lezen
Voor de andre knapen en hun ongestoord vermaak.
Als kleine zeelui, flink verrichten zij hun taak;
Hun dagwerk is hun lief, al is ook ’t leven strijden.
Neen, zij behoeven geen dier rijken te benijden;
De zee - zij weten ’t - is een moeder voor elk kind;
V oor ’t kleine visschersvolk waait ook de zilte wind,
Die kracht en schoonheid schenkt, als zij hun wangen streelt,
Aan ’t arme kind dat werkt, aan ’t rijke kind dat speelt.

J.N . van Hall Naar François Coppée
1878

A llard Pierson
(1831-1896), omstreeks 1870.
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Uit: IN ’S LEVENS LENTE W EGGERUKT
ALS K LEIN -ZU SJE NIET WIL SLAPEN
Als klein-zusje niet wil slapen,
Daar ’t wat vroeg haar dunkt voor ’t bed,
Zoekt haar Moeder te overreden:
‘D aad’lijk gaan we ons ook ontkleeden,
Voor gij slaapt, zijn wij hier net.’
Onder ’t wachten, onder ’t waken
Vallen haar dan de oogjes toe,
Zweven om haar mondje lachjes,
Prevelt ze in haar slaap nog zachtjes:
‘Komt u spoedig bij me, M oe?’
Droomt gij ook dus in uw doodslaap,
Jongsken, aan ons denkend nog?
Vaak was ’ t ons in ’t schemerduister,
Als vernamen we uw gefluister:
‘Vader, Moeder, kom dan toch!’
Ja, wij zullen eenmaal komen.
Wel zijt gij ons voorgegaan,
Maar, schijnt soms ’t ons lang te duren,
Nog maar weinig, weinig uren
En ons klokjen ook zal slaan.

C.Honigh
1879

maar kan slechts bepaald worden binnen een concrete
maatschappelijke toestand. De staat is veel meer dan al
leen de politie van de maatschappij en kan heel wel een
positieve functie hebben.
Dit was een veelbesproken vraagstuk in de liberale
G/ife-kring. Ook in het sociale werden de opvattingen
minder dogmatisch. De jonge econoom N .G .P ierson
ga f in november 1869 een positief oordeel over het stakingsmiddel en kritiseerde de onredelijkheid en onbil
lijkheid in de sociale opvattingen van de liberale bour
geoisie in de jaren 1850 en 1860. Ook Quack verkondig
de in zijn sociale opstellen (1874) en zijn studies over de
verhouding tussen staat en maatschappij (1868 en 1875)
steeds opnieuw dat een gemeenschapsbesef in de plaats
moest komen van het liberale individualisme en het eco
nomische egoïsme, en dat de sociale kwestie niet gene
geerd moest worden, maar opgelost door versterking
van de band tussen de sociale klassen.

66

95 John Stuart Mill
(1806-1873), omstreeks 1865.

Daguerreotypie door Emery
Walker.

Maar liberaal bleef D e Gids. De inzet, maar ook de uit
komst van het conflict van 1865 was geweest: loyaliteit
van De Gids jegens de liberale beweging en haar onbet
wiste leider, de staatsman Thorbecke. In hoofdzaak
kenmerkte het blad zich in de volgende jaren door een
onwankelbaar, tot iets als een geloof groeiend vertrou
wen in de juistheid van de liberale beginselen en een
dogmatische gehechtheid aan de constitutionele vor
men van 1848. Maar tegelijk was er toenemende kritiek
op de liberale partij en op het functioneren van de
volksvertegenwoordiging.
Politiek woordvoerder van D e Gids werd nu J. T. Buys
en hij zou dat blijven tot aan zijn dood in 1893. Hij was
een koele, gereserveerde man die sterk hechtte aan cor
rectheid van spreken en handelen en bij het woord vrij
heid vooral dacht aan verantwoordelijkheidsbesef en
eerbied voor orde. In zijn twee o f drie opstellen per
jaar, zorgvuldig bewerkt en ondanks de ernstige bedoe
ling vaak meesterlijk van beheerste ironie, analyseerde
en becommentarieerde Buys de parlementaire situatie:
het functioneren van regering en vertegenwoordiging,
de opvattingen en stromingen binnen de partijen en hun
wijze van politiek voeren. In Den Haag werden zijn
stukken gretig gelezen en het woord van deze man, die
Thorbeckes opvolger had kunnen worden maar ver
koos buiten de politiek te blijven, bezat zeker in liberale
kring gezag.

In zijn G/cfe-beschouwingen toonde Buys vooral een
hoge, te weinig plooibare, opvatting van politieke
ethiek, een streng vasthouden aan de constitutionele re
gels, af keer van demagogie en wantrouwen in de demo
cratie, waarvan hij geen kwalitatieve verbetering van
het staatsbestuur verwachtte. In de politiek bewogen jaren na 1865 volgde hij, waarschuwend en gispend, de
toenemende verdeeldheid en improduktiviteit van de li
beralen. Hij adviseerde de volksvertegenwoordigers
dringend zich aaneen te sluiten tot een conservatief en
een liberaal blok, herkenbaar aan duidelijke beginselen
en beleidsvoornemens, zodat tenminste de parlementai
re verhoudingen helder zouden worden en er een einde
kon komen aan de aanhoudende onvruchtbaarheid op
wetgevend gebied. In de jaren zeventig werd zijn toon
somberder. In juni 1872 waarschuwde Buys dat de
machteloosheid om tot hervormende wetgeving te ko
men een bedreiging zou worden voor het parlementaire
stelsel zelf: het ‘nationaal gezond verstand’ kon weleens
‘praktische resultaten zonder parlement’ gaan prefere
ren boven ‘een parlement zonder praktische resultaten’
(1872, 11, 495).
Hij schreef deze woorden naar aanleiding van het roem
loze uiteenvallen van het derde kabinet-Thorbecke,
vooral veroorzaakt door de verdeeldheid onder de libe
ralen zelf. Kort daarop, in juni 1872, overleed de libera
le leider. Redacteur Vissering herdacht in een kort en
sober maar van de hoogste bewondering getuigend
woord de man die ook op het tijdschrift z o ’n grote in
vloed had uitgeoefend: ‘nooit is een staatsman gestor
ven, zoo diep, zoo algemeen, zoo oprecht betreurd door
zijn volk als t h o r b e c k e . ’
De Gids had Thorbecke incidenteel bekritiseerd, maar
fn beginsel onderschreef de redactie zijn opvattingen en
bedoelingen. Nog in februari 1872 wees zij, hoewel niet
eensgezind, een kritiek van de oppositionele radicaalliberaal Van Houten op Thorbeckes staatsleer af: ‘Ik
ben er tegen, dit stuk te drukken en te releveeren door
het gezag van de Gids,’ oordeelde Zimmerman, die het
onbetamelijk en onstaatkundig vond ‘om nu den open
strijd in ons tijdschrift te doen aanbinden tegen den leider der liberale partij, die zoolang hij leeft [...] de eenig
mogelijke man is.’ In plaats daarvan schreef Vissering
in april een kritiek op het inmiddels als brochure uitge
geven stuk.
Toch zag ook De Gids in deze jaren geen rechtlijnig
spoor meer. Tegenover de jong-liberalen, die onder an
dere voor kiesrechtuitbreiding en een meer sociale poli
tiek waren, stelde het blad zich aarzelend op. Inciden
teel bood het ruimte aan opstellen uit deze kring, omdat
de jong-liberalen tenminste idealen hadden en vooruit
wilden, en elk constructief voorstel welkom was. ‘Wij
liberalen van ’48 worden oud en neigen tot conserva
tisme over. Laten nu maar de jongelieden opkomen en
met een flink programma hunne desideria formuleeren’ , noteerde Vissering in 1873 bij zo ’n opstel van
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mr. J. D. Yeegens. Maar D e Gids maakte zich zeker niet
tot woordvoerder van de jong-liberale richting en ver
weet deze zelfs scheurmakerij en gebrek aan realiteits
zin. In 1874 begonnen de jong-liberalen en katheder sociaïisten dan ook een eigen tijdschrift, Vragen des
Tijds, dat door Vissering in D e Gids vriendschappelijk
maar met scepsis werd begroet.
Een centraal vraagstuk was in deze jaren o f een beter
functioneren van regering en volksvertegenwoordiging
bereikt kon worden door kiesrechtuitbreiding o f een
ander kiesstelsel. Auteurs als Buys en Vissering meen
den van niet: het landsbestuur moest niet berusten op
de macht van het getal, maar op de persoonlijke b e-'
kwaamheid en integriteit van de vertegenwoordigers, en
daarop oefende noch het kiesstelsel noch het aantal kie
zers invloed uit. Ook toonde men zich steeds beducht
voor overheersing van de intellectuele minderheid door
de menigte, die een werktuig zou zijn ten dienste van
bisschoppen, predikanten en patroons. Zo zocht Fruin,
in ‘De Quaestie der Kiesdistricten’ (oktober 1869), naar
een stelsel dat aan minderheden recht zou doen.
Opzienbarend was dan ook dat D e Gids in april 1871 het
artikel ‘Democratie en constitutioneele monarchie’ pu
bliceerde, slechts ondertekend L. De auteur, mr. M. C.
L. Lotsy, betoogde hierin dat uitbreiding van de demo- v
cratie onafwendbaar was en dat het parlement niet een
vergadering van ‘intellectueele artistocraten’ moest
zijn, maar een ware vertegenwoordiging van alle volks
belangen. ‘Waar het zwaartepunt van het gezag van den/
troon is gevallen in het parlement, daar is dat parlement
slechts de trechter, die het gezag moet laten afdalen
naar de bron van die vergadering, het v o lk .’ (1871, 11,
73) In november 1873 confronteerde ook de jongliberaal J.D .V eegens het G/ds-publiek met de harde
waarheid. In zijn ‘Politieke gedachten van een leek’
toonde hij dat van de zo noodzakelijke belasting-,
kiesrecht- en dienstplichthervorming niets zou komen >
zolang het bestaande census-stelsel slechts de vertegen
woordigers van de gegoede burgerij in de Kamer bracht,
die niet bereid waren tegen hun eigen groepsbelang te
handelen. Voor het eerst werd in De Gids uitgesproken
"dat het parlement feitelijk een klassevertegenwoordiging was en de liberale partij niet meer het algemene be
lang, maar dat van de bourgeoisie satisfaite voorstond.
Het waren de jaren waarin D e Gids tenminste ruimte
bood aan opvallende discussiestukken: november 1873
bracht de drieëntachtig bladzijden lange aanklacht
‘ Holland op zijn Smalst’ , van jh r. mr. Victor de Stuers,
een treurigstemmende reeks voorbeelden van verwaar
lozing, moedwillige vernieling en verkoop van kunst
voorwerpen en monumenten door Nederlandse particu
lieren, instellingen en overheden. De Stuers vroeg drin
gend van de rijksoverheid de kunst te erkennen als een
wezenlijk nationaal belang ‘waarvoor even goed als
voor Waterstaat, Defensie en Koloniën behoort ge
zorgd te worden’ en hij toonde dan ook vooral het eco-
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nomisch voordeel ‘in guldens Nederlandsch courant’
aan van een consistent kunstbeleid (1873, iv, 320-321).
In de twee volgende jaren hamerde hij, strijdvaardig,
nogmaals op hetzelfde aambeeld, al probeerde hij in de
opstellen ‘Iteretur decoctum’ (= het medicijn worde
opnieuw toegediend) en ‘Unitis viribus’ (= met vereen
de krachten) vooral bij het Nederlandse publiek het be
sef van verantwoordelijkheid voor het nationale kunst
bezit te wekken.
De Stuers’ artikelen herinnerden in toon en bedoeling
aan die van de jonge Potgieter. In 1875 werd hij” ge
noemd als moge lijke opvolger van Fruin in de redactie.
Zo ver kwam het echter niet, omdat Zimmerman en
Muller zijn kandidatuur afwezen, evenals die van Carel
Vosmaer. V an af het midden van de jaren zeventig gin
gen conservatisme en conformisme in De Gids over
heersen. Niet onjuist oordeelde Busken Huet over jaar
gang 1878 dat ‘ frissche denkbeelden en verrassende gezigtspunten’ ontbraken. ‘De wegbereider van voorheen
is eene industriële onderneming tot plaatsing van kopij
geworden, die eene bepaalde lengte moet hebben en niet
97 Slot van De Stuers’ tweede
artikel over het kunstbeleid in
Nederland, getiteld ‘Iteretur
decoctum’ . De Gids, november
1874.

Bij liet nederleggen der pen vraag ik mij onwillekeurig af,
of het geduld eu de volharding waarmede op hetzelfde aanbeeld
gehamerd wordt wel iets meer zal veroorzaken dan een schrillm klank, waarvan de herhaling eentonig en de uitwerkin«·
gering isp Zullen de pogingen van hen, die de regeering aansparen tot behartiging van het groote belang der kunst, blijken
vruchtbaar geweest te zijn P
Ik twijfel, zoolang het volk zelf niet ondubbelzinnig toont dat
het ernstig de zaak der schoone kunsten wenselit behartigd te zien.
Doch waarom zou het dit niet toonen, waarom zouden zij die
beschaving willen en naar vooruitgang streven niet de handen
ineenslaan om als een krachtige Hond op te treden ten einde
de regeering te steunen 111 de goede maatregelen die in den
laatsten tijd genomen zijn, en de natie uit te uoodigen tot be
reiking van het groote doel mede t« werken?
Is niet de kunst even goed als het dagblad-zegel waard dat
ieder zich daarom zou bekommeren, en zou een associatie van
allen die het wel meenen met de kunst niet evenveel kans vau
slagen hebben als die welke voor goedkoope couranten vocht?
Ook dit zijn vragen, waarvan de bespreking niet weinig aan
lokkelijks voor mij heeft. Ik roep u dus, waarde lezer, geen
“ vaarwel,” maar een “ tot wederziens” toe
dm IJaai/,
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De Nederlandsche Spectator
van 7 november r 874 naar
aanleiding van het artikel
‘ Iteretur decoctum ’ van Victor
deStuers.
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Waar komt ge van daan,
L ief wichtjen, klein hachjen?
Uw traan is een lachjen,
Uw lachjen een traan.

1k~u
-«SSaF*

Gezeglijk noch stil!
Naar ’s wiegekens randtjen
Tast stouter het handtjen.
Ge toont reeds een wil!
N aar iederen kant
G luurt doelloos ’t gezichtjen;
In ’t oog toch een Sichtjen,
Een von k van verstand!

99 Jhr. M r. Victor de Stuers
(1843-1916) in zijn werkkamer
op het Ministerie van Binnen
landse Zaken, waar hij sinds
1875 als referendaris werkzaam
was, omstreeks 1900.

Waar komt ge van daan?
Bracht, domlig-wijs kindtjen,
Een zoetelijk windtjen
Een zonstraal u aan?

D o iie r A e a lie tic ii»

»De k « « l tw * nwt i e j w

nrmtoai mrim;

I t t n t u r « » « « » t« » .

Zij vraagt er niet naar,
Zij, die daar gebogen,
In ’t licht van die oogen
In ’t zijde blond hair,
In ’t malsch van dat schoon
Zich baadt vol verrukken,
En kussen gaat plukken
Van lip en van koon;
Die jubelt: ‘wat pijn
‘Eer ’k u mocht verwerven!
‘Toch duizendmaal sterven
‘Om moeder te zijn!’
Zij ziet noch zij hoort,
In ’t diep van de heemlen,
Lichtstarren als weemlen,
En ’t zoetvloeiend woord:
‘G ij, kleene, op ’t geklots
‘Van de baren des levens ‘Materie en tevens
‘ Een uitstraling Gods,
‘Gij gingt van ons uit;
‘Zorg weder te komen,
‘ Gedrenkt aan de stroomen
‘Die de aarde in zich sluit!’
H . J. Schimmel
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onrustig mag w ezen .’ Fruin, V eth, Vissering en Zim merman hadden inmiddels de redactie verlaten, die a l
leen werd aangevuld met m r .W .H .d e B eaufort, een
welgestelde, bedaarde man met een liberale overtuiging
en een historische belangstelling. D e redactie was zich
bewust van haar gebrek aan enthousiasm e, m aar vond
geen oplossing. ‘ Ik heb m eestal een p aar dagen na een
G idsvergadering noodig, om het ontm oedigende van de
pessimistische, het verleden verheerlijkende, in het he
den tw ijfelende gesprekken te vergeten,’ klaagde Boissevain in novem ber 1877 tegenover redacteur-secretaris
Q uack. In juli 1878 was het Buys die Q u ack over de
kwestie aansprak: ‘ ’t W ordt dunkt mij h o o g tijd dat wij

eens ernstig de toekom st bespreken, w ant ik ben het ge
heel met u eens dat er verandering behoort te k o m en .’
Nieuwe redacteurs moesten het leven in De Gids terug
brengen. ‘Z o u V an H all, die nu te A m sterdam gevestigd
is, niet bru ikbaar z ijn ? ’
R E M IE G A E R T S

W ACHTEN

(L ’attente)
Van François Coppée

Aan ’t open havenfront, in ’t laatste huis der kade,
Van waar het oog een woud van masten overziet,
Ontwaart ge een jonge vrouw aan ’ t venster, vroeg en spade.
Wat weder ’t ook mag zijn, steeds tuurt ze op ’t ver verschiet.
A l is haar wang verbleekt als droeg ze zware rouwe,
A l leest ge ook op ’t gelaat, dat zorg daar binnen knaagt,
Toch is haar kleed niet zwart als ’t kleed der weduwvrouwe,
Maar licht van kleur en juist zooals een meisje ’t draagt.
En altijd zit ze daar verlangend uit te staren,
Van ’t uur waarop de zee bij ’t uchtendkrieken blauwt,
Totdat het stervend licht de rustelooze baren
Als in een nevel hult van purper en van goud.
En eiken morgen ziet ze de uchtendstarre kwijnen,
Zij volgt de zonneschijf elke’ avond in haar val,
Tot op de plek waar ze eens het vaartuig zag verdwijnen,
En waar, zoo hoopt ze steeds, het eens herrijzen zal.
100 W .H . de Beaufort
(1845^918), redacteur van 1876
tot en met 1894, omstreeks
1880.
Foto door De Lavieter & C o.

Zij bleef hem altijd trouw, zij blijft hem altijd wachten,
Want zeker is ze, dat ook hij haar niet vergeet.
Reeds tien jaar is hij weg, toch kweekt ze in haar gedachten
Zijn beeltnis onverflauwd bij alle lief en leed.
Veranderd is ze niets in al haar doen en laten;
Ook haar omgeving bleef getrouw gelijk voorheen.
Soms komt een oude vriend een uurtje bij haar praten,
Doch dat gebeurt niet vaak, want ze is het liefst alleen!
De vreemdling die haar ziet met gladgestreken haren,
Een penningske op de borst bevestigd aan een lint,
Geheel gekleed, geschoeid als in haar meisjesjaren,
Beschouwt haar meestal als een schuw en pruilend kind;

Maar die haar gadeslaat, wanneer zij ’t hoofd laat rusten
Op ’t handje blank en teêr, dat somtijds koortsig beeft,
Terwijl haar geest hem zoekt op verre, verre kusten,
Begrijpt den zilvren draad, die door het haar zich weeft.
O! alles spreekt van hem, waar ze ook den blik mag wenden;
Zijn kijker, zijn horloge en duizend kleinigheên.
Gebroken zijn ze en oud; maar toch het zijn bekenden,
Haar lief en heilig als herinring aan ’t verleên.
Hij liet zijn boeken thuis, om ruimte aan boord te winnen.
Ze sluimren rij aan rij, vergeten on ’t stof.
Een reuzenhagedis hangt tusschen ’t web der spinnen.
Het was zijn karabijn die ’ t monster doodlijk trof.
Aan elk der wanden prijkt een aantal snuisterijen.
Hij zelf bracht ze indertijd van verre reizen meê.
Daar tusschen hangt een kaart, die ’t wisslen der getijen,
Den stroom en diepgang meldt van ’t machtig rijk der zee.
Die gele, sombre kaart schijnt ’ t arme kind te hoonen.
Een reeks van spelden volgt het vaartuig op zijn tocht,
Maar de afgebroken lijn is daar, om aan te toonen,
Dat zij slechts korten tijd den zeeman volgen mocht.
Die kronkelende lijn loopt tot de keerkringstreken,
Die ’t vaartuig had bereikt, orkaan en stroom ten spijt.
Van daar ontving ze een brief - en plotsling mist ge ’ t teeken,
Want ’t was zijn laatst bericht en . . . sinds verstreek de tijd.
En juist waar ’t spoor verdwijnt vertoont zich op de zeekaart
(Een werk van meesterhand) een donkre vlek, een stip.
Daar spookt de dwarrelwind, die geesel van de zeevaart,
Daar schuurt de branding over rif en blinde klip.
Maar daaraan denkt ze niet, nu ze in gepeins verzonken
Met achtelooze hand het plantenboek doorblaart,
Dat hij zijn jonge bruid voorjaren heeft geschonken:
Verwelkte bloemen, door hem zelf bijeengegaard.
Zoo droomt zij heel den dag van ’t blijde wederkeeren,
En haar verbeelding zweeft als in een tooverkring.
Zij hoeft den twijfel niet uit haar gemoed te weren:
Daar is slechts plaats voor hoop en voor herinnering.
En als in ’t schemeruur de golven zachtkens kozen,
Dan zinkt haar hoofd terneêr en sluit ze de oogen dicht:
Dan hoort ze ’t blij gejuich der keerende matrozen,
En ziet een naadrend schip in ’t gulden avondlicht.
J.L .W erth eim Jan. 1880

‘De vloek der
impotentie’ :
1880-1890

‘W ij zijn in een periode, dat in ons land achtereenvol
gens de lam pen uitgaan van een op zijn einde loopend
fee st.’ M et deze w oorden g a f mr. J .N .v a n H all, sinds
1880 letterkundig redacteur, in jun i 1883 treffend de
stemming w ee r-n iet die in N ederland, m aar die in De
Gids heerste. H et tijdschrift was in deze jaren behou
dend en retrospectief. O pvallend is het aantal herden
kingsartikelen, gew ijd aan letterkundigen, weten
schapsm annen en G/ife-redacteuren van de vorige gene
ratie. H et jubileum num m er bij het vijftigja rig bestaan
(december 1886) was v o o rtreffelijk van kw aliteit, m aar
bevatte bijna enkel bijdragen van en over oudredacteuren en -m edewerkers. Z o veel eerbied als het
blad toonde v o o r de reputaties van het verleden, zo w ei
nig w aardering bracht het op voor de verdiensten van
de opkom ende generatie. T egenover de literaire, de le
vensbeschouw elijke en de sociale veranderingen in de
jaren tachtig heeft De Gids zich niet w elw illend, maar
hooghartig en zelfgenoegzaam getoond. Hij g a f in deze
periode geen leiding aan de sm aak en de opinies van het
publiek, m aar conform eerde zich daaraan.
D e verjon gin g, de vernieuwing, w aarvan de noodzaak
aan het einde van de jaren zeventig wel w as beseft, werd
niet in de juiste personen gezocht. P . N . M uller, al sinds
1854 redacteur, stelde in september 1880 zijn plaats be-

P. X. VAN KAMPEN & ZOON,
AMSTERDAM.
AMSTERDAM, datum Postmerk.

Wij vestigen uw a&ndacbt op het Advertentieblad van De
Gids.
(reen beter gelegenheid om uwe uitgaven onder het oog
te brengen van een ontwikkeld en in boeken belangstellend
publiek. Van onze Nederlandse maandschriften heeft De Gids
liet grootste debiet. Wij mogen veilig «eggen dat a lle goede
f4*esge<ze!sehappen er op zijn geabonneerd. Een aanzienlijk aantal
exemplaren wordt naar Indie verzonden, en het getal van partieuiieren, die zuh /.elven een exemplaar aanschaffen, neemt voort
durend toe.
Wie een nieuw Gidsnummer in handen neemt, kan niet
anders «ian ook met belangstelling de annonces in/ien, waarin
allicht iets nieuws voorkomt, dat hem belang inboezemt.
In

het bijzonder noodigen wij u uit een advertentie·

abonnement te nemen, volgens de onderstaande opgave, waar

101 Rondschrijven van de
uitgever over het aan De Gids
toegevoegde advertentieblad,
omstreeks 1880.
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door de prijs der advertentien u zoo laag mogelijk wordt berekend.

schikbaar: ‘ Jongelui moeten de taak opvatten! Zoeken
naar hen, deden wij nu al zo o lang, en ’t baatte niet.
Eindelijk m oet de drang er zijn om hen o o k te vinden
De ‘jo n g elu i’ die zijn plaats innamen w aren de vijfendertigjarige HBS-leraar C .H o n ig h , dichter van twee
bundeltjes, en de zesendertigjarige voorm alige W aalse
predikant J .H .H o o y e r , die novellen en letterkundige
opstellen schreef. Z ij waren beiden m annen van een
grote m orele ernst, m aar bescheiden talenten, die het
ontbrak aan literaire persoonlijkheid en oorspronke
lijkheid.
Een jaa r tevoren was al de veertigjarige J .N .v a n H all
tot de redactie toegetreden. Deze tam elijk welgestelde
Am sterdam se gem eenteam btenaar, liefhebber van het
toneel en lichte Franse literatuur, ging al snel de redactie
leiden. H ij zou dit vijfendertig jaa r blijven doen en
daarmee is V a n H all de langst aangebleven redacteur uit
de G/ifc-geschiedenis. In 1883 nam hij het secretariaat
over van Q u ack. D e Gids begon nu aan een vierde reeks,
die overigens niet bepaald van inspiratie getuigde. De
102 J .H .H o o y e r (1844-1892),
redacteur van 1881 tot en met
1892, omstreeks 1885.

103 J .N .v a n H a ll
(1840-1918), redacteur van 1880
tot en met 1915, omstreeks
1880.
Foto door A . Verryck Fleetwood.

uit: V E R D O R D E B L A D E N
IK ZA G H A A R W EÊR

Ik zag haar weêr - een jonge weduw, rijk,
En praatziek en blasé; het schoon gelaat
W at scherper reeds van trek; de stem alleen
Gansch de oude noch. Nauw klonk mij déze in ’t oor,
En ’k zag ’t gelaat niet meer. Ik was weêr kind
En dartelde, als bedwelmd van specerij,
In zaalge koelt’ van nimmer stervend hout;
’t Gekevied duifjen in den klapperboom
Zond kirrend groeten neêr; het dof gestamp
Der meisjes aan den tom bok klonk van verr’ ;
De paddisnijders floten in het veld;
Verlokkend schaterde uit het dal ’t gejuich
Der knapen in de bruisende rivier;
Ik plaste meê, den pisangstam omklemd,
In ’t borlend, schuimend, hartverkwikkend bad;
Het bruisen vloeide in plechtig golfgeruisch;
Ik hoorde ’t klapperen van zeil bij zeil,
’t Matrozenlied, het huilen van den storm,
’t Gekreun der kiel, den angstkreet: W ij vergaan!. . .
En ’k voelde iets vochtigs in mijn oogen. Zij
Wees noodend naar een stoel en snapte vast
Van de opera, de koude en haar migraine.
Soera R a n a [= I.E sserJr.]
1881
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nu De Gids haar stuk plaatste. Reeds in mei verscheen
zijn artikel ‘Een dichterlijk rechtsgeleerde’ , over de jo n 
ge jurist W .v a n der V lugt. H et volgende jaa r leverde
H uet zijn grote studie over de poëzie van P . C . H o o ft.
M aar de hartelijke betrekkingen w aren van korte duur.
Huet beklaagde zich over het ‘ kruyersloon ’ waarm ee
De Gids zijn w erk honoreerde. C o n form het tarief van
ƒ 2,50 per bladzijde zal de redactie hem ongeveer
ƒ 180,- hebben uitbetaald, wellicht zelfs iets meer. H uet
echter vond ‘/ 500 den gem iddelden handelsprijs voor
een tijd sch rift’ en w aarschuw de de redactie dat zij op
deze manier D e Gids nooit ‘ voorbij het doode punt der
m iddelm atigheid’ zou brengen (maart 1881). Pas in
1886 droeg hij weer aan het tijdschrift bij: in jan uari een
opstel over M olière, in m aart de necrologie van Kneppelhout en in jun i een studie over de Duitse rom an
schrijver J .V .v o n S ch effel-H u ets laatste opstel, v o l
tooid op de dag van zijn overlijden, 1 mei 1886. Het
w erd in De Gids voo rafgegaan door de prachtige ‘P er
soonlijke herinneringen’ aan H uet, van zijn oude
vriend Q u ack, die een m aand eerder al een in memoriam aan m evrouw B osboom -T oussaint had gew ijd.

enige veran derin g-geen verbeterin g-w as het verd w ij
nen, na vijfendertig jaa r, van het B ibliografisch A l 
bum , de m aandelijkse rubriek met korte vakwetenschappelijke kritieken van publikaties op allerlei ge
bied. E rvoor in de plaats kw am een L etterkundige K ro 
niek, waarin V a n H all m aandelijks nieuw e bellettrie en
kunstliteratuur sam envatte en losjes v o o rza g van w at
lo f hier, w at blaam daar.
De Gids bevatte in deze periode tam elijk veel literatuur:
poëzie, novellen, toneel, studies. O p v a lle n d -ju ist in de
jaren ta ch tig -is de terugkeer van ouderen, als Hasebroek, Beets, H o fd ijk , die dertig, veertig ja a r o f nog
langer buiten De Gids w aren gebleven. T en Kates ga l
mend vers klon k er in 1880 zelfs voor het eerst, evenals
de dichtlier van Jan van Beers. Een andere ‘ oudere’ die
terugkeerde was Busken H uet. In jan uari 1880 ontving
de redactie een uitgebreide studie over diens hele w erk,
getiteld ‘Een Schrijversleven’ , van de hand van ene
C . H asselaar. W ie deze auteur was wist m en niet, m aar
het opstel w erd in dank aanvaard en in m aart geplaatst.
C . Hasselaar bleek Huets echtgenote A nn e van der
T holl te zijn. H et contact m et H uet werd weer hersteld,
104 D rukp roef van het slot
van het artikel over C d . Busken
H uet, geschreven door zijn
vrouw Anne Busken Huet-van
der Tholl, onder het pseudo
niem C . Hasselaar ingezonden
en geplaatst in De Gids van
m aart 1880.
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onbekendheid van h et buitenland m et onze taal, achten wij hen
in sommige opzichten bevoorrecht.

Z ij komen niet in verzoe-

k in g, de verheven roeping der ku n st op te offeren aan de z a c h t /
om

zich een naam te maken o f veel geld te verdienen.

E r is

iets innemends in liet denkbeeld, gerekend te worden onder de
lievelingsschrijvers
lo t van

onze

of

dichters

neder! andsche

van een klein v o lk .

auteurs

andere opzichten beklagenswaardig.
is,

des

lezers

te

beperkter

is

M aar het

toch ook in sommige

H oe nationaler hun talent

wordt hun publiek, en het getal hunner

neem t af, naarmate zij een hoogeren trap van oorspron

kelijkheid in het schrijven hunner m oedertaal bereiken.
De
aan

plaats

in

Land van Mubem, w elke ons het meest

het

den schrijver

zelven

is die, waar hij van
feilen

en zijne werken heeft doen denken,

Y a n D ijc k

zegt,

“ dat de kennis zijner

slechts dient, om van zijne deugden des te levendiger

te doen

genieten,

en hij een groot en n u ttig burger is, die

in eene wereld als de onze, den algemeenen smaak helpt vor
men, het schöone leert opm erken, het leelijke op een afstand
houden.”
Zoo
hoofd

de
van

lezer

van

oordeel is,

dat wij dit gezegde aan het

ons opstel hulden behooren te plaatsen/ als m otto,

dan zuilen wij zijne aanm erking als een kom plim ent beschouwen
ea

het

er voor houden, in het samen stellen onzer studie naar

wensch geslaagd te zijn.
Januari
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De vreemde dichter treedt ons nader
Wanneer in onze taal weerklonk
Wat hij eens in de zijne zong.
Maar wees, Vertaler, geen Verrader,
De zuivre wijn, die hij u plengt,
Mag niet met water aangelengd.
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Door ’t prisma gaan de zonnestralen;
Maar bij dat zevenkleurig licht,
Waarop ge uw vorschende oogen richt,
Mag ’t niet vergeten te herhalen:
’t Ontlede licht verloor den gloed,
Die sterken en bezielen moet.

'
St'l·#*?'
/ y t ^ ^rîcv,

;

L v*-

Vertaalt ge, zij üw werk de spiegel
Die ’s vreemden werk getrouw weerkaatst;
Als ge in zijn stemming u verplaatst,
Geef ons voor ’t zachte golfgewiegel
Op ’t kalme vlak van ’t effen meer,
Geen wild bewogen golven weêr.
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105 Cd. Busken Huet aan
H. P. G. Q uack over het h ono
rarium voor zijn artikel over
P .C .H o o ft, 2om aart 1881.
‘Waarde Vriend, In mijn
toestemmend antwoord op U w
briefje van 2 December j.l.
stelde ik maar één voorwaarde:
niet gemeten te zullen worden
met Van Kam pen’ s duimstok.
Toen nu V an Kam pen, in zijne
nota van 10 dezer, nogtans met
dat instrument kwam
aanzetten, vond ik zijne handel
wijze wel wat fam iliaar. H ad ik
mijne studie over H o o ft’ s

verzen afzonderlijk uitgegeven,
zij zou betaald zijn met ƒ 750.
Op dien grond, en omdat ik
eigenaar b lijf van het kopijregt,
vond ik ƒ 500 den gemiddelden
handelsprijs voor een tijd
sch rift.’

Maar ook niet als op woeste baren
Ons zijn verbeelding voeren mocht,
M oogt gij doen denken aan een tocht,
Die ’t zorgelooze spelevaren
Gelijkt, en ons de volle zee
Met ranken bodem zoeken deê.

Neen! zoo üw arbeid zal gelukken,
Dan luister, hoe in vreugd en smart
De vreemdling ’t kloppen van zijn hart
In zijn gedicht wist uit te drukken,
En dan, als gij dat hebt verstaan,
Niet eer, meld als zijn tolk u aan.

Dan gaat ge óns voor, als hij ü voorging,
En dankbaar volgen we op uw pad,
O f uit den vreemden klankenschat
A l soms een enkle toon te loor ging,
Omdat in wat gij hebt gewrocht,
Ge ook ónze taal een lauwer vlocht.
C .L.Lütkebühl Jr.
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io 6 J .N . van H all aan Jacques
Perk, 12 augustus 1881. Het
gedicht ‘Iris’ wordt niet door de
redactie aanvaard. ‘Geachte
Heer, Het is meer dan louter
een beleefdheidsform ule,
wanneer ik U zeg, dat ik Uwe
toezending voor de Gids en het
vriendelijk schrijven dat U w
gedicht begeleidde, met belang
stelling ontving. Hetgeen ik
vroeger van U las, vooral de
eerste Sonetten, die van U in
“ Nederland” werden opge
nomen, deed mij wenschen dat
ook ons tijdschrift te eeniger
tijd in de gelegenheid zou zijn
aan een proeve van Uw talent
een plaats te verleenen. Het

L E L IE T JE V A N D A L E N

doet mij daarom temeer leed,
dat ik geen vrijheid vind U w Iris
voor de Gids aan te nemen. Ik
begrijp volkom en dat de vorm
van Shelley’ s Cloud (J aantrok
en ge daarom getracht hebt in
dien vorm , en parafraseerende
op enkele m otieven uit deze
fraaie compositie, een eigen
gedicht te leveren; -m aa r heeft
hier niet de zorg voor den vorm
afbreuk gedaan [ . . . ] . ’

’t Is een Meische morgenstond,
Lelietjes van dalen,
Geurend heel mijn kamer rond,
Zie ’k verrast er pralen.
Boven ’t blad, dat haast ze omsluit,
Gluren witte kelkjes uit.
Weg, bestoven foliant!
Lelietjes van dalen
Maken, dat nu mijn verstand
Telkens af gaat dwalen.
Boeken, ’k geef van daag u rust:
Bloemengeur wekt zingenslust.
’ t Bosch herriept gij voor mijn oog,
Lelietjes van dalen!
Waar mij toestroomt van omhoog
Wildzang, zonnestralen,
En gij met uw zust’renrei
Geuren zendt uit mos en hei.
Maar wie bracht u hier toch wel,
Lelietjes van dalen?
Wie lokt me uit mijn studiecel
Weer tot doelloos dwalen?
Niemand is hier nog gezien W acht, toch weet ik het misschien.
Gistren droeg een lieve maagd
Lelietjes van dalen,
Schoon ’k haar vriendlijk heb gevraagd,
Wou zij niet verhalen,
W aar ze in ’t bosch die bloempjes vond.
O f zij me ook dees ruiker zond?
U verklappen wou zij niet,
Lelietjes van dalen!
Daar ze liever zelf me er biedt
Dan me er te doen halen.
’k L oof wie vreugde in ’t geven vindt
Van het liefste, dat zij mint.
M ooglijk zijt ge al lang verdord,
Lelietjes van dalen,
Eer haar ’t lied verneembaar wordt.
Daarom zonder dralen
Breng’ voor geur en kleur dees klank
Klein bewijs van grooten dank.
Moge die u heeft geplukt,
Lelietjes van dalen!
Vinden wat haar hart verrukt,
Geen gebloemt haar falen.
Mogen steeds haar levenspaan
D oor bebloemde dreven gaan!
H.K-z. [= ?]
1881

O ok haar laatste w erk was vo o r De Gids bestemd: een
groot autobiografisch fragm ent, dat onder de titel ‘ Uit
de dagen der jeu gd van M evrou w B o sboom -T ou ssaint’
het jubileum num m er van decem ber 1886 opende.
Toch zocht De Gids- V a n H a ll-w e l degelijk naar jong
talent, m aar zozeer binnen de grenzen van de literaire
conventie dat het w erkelijk nieuwe zo al herkend dan
toch niet erkend werd. H et gedicht ‘ Iris’ van de jonge
Jacques P erk werd in 1881 afgew ezen, zoals een jaar
eerder W illem K lo o s’ dram atische fragm ent ‘ Rhodopis’ . T oen V an H all in februari 1883 de gedichten van
Perk besprak, met de bekende inleiding van K loos, die
program m atisch zou blijken vo o r de Tachtiger-beweging, noem de hij de vroeggestorven dichter een ‘groot
talent’ , m aar niet gelijkm atig ontw ikkeld en in zijn uit
drukkingsw ijze vaak ‘gew rongen en duister’ . O ok
K lo o s’ inleiding von d hij ‘ eenigszins o p gesch roefd’ .
‘Trouwens in die geheele M athilde-vereering, w aarvoor
onze belangstelling gevraagd w ordt, schijnt ons zooveel
gekunstelds en onw aars, dat wij er ons m oeielijk voor
kunnen o p w in den ’ (1883, 1, 385).
Meer verw achting had Van H all van de V laam se dichter
Pol de M ont: een ‘Zon dagskin d der M u z e ’ (1883, 1,
382). O o k had De Gids graag w erk van C . H onigh, van
Soera R ana [= Isaac Esser jr.], van H .B in g er en M arie
Boddaert, en opvallend was de terugkeer van de vertaal
de poëzie: vo o ral L on gfe llo w , C oppée, Theuriet, M aupassant waren geliefd. Poëtisch vond men in deze jaren
het anekdotische, herkenbare genretafereeltje, helder
getekend en zacht van gevoel. W eelderig, m aar toch be
trekkelijk conventioneel w aren de verzen waarmee
Louis Couperus in 1883 debuteerde. E igenlijk alleen
Hélène Sw arth, die va n a f 1884 haar poëzie geplaatst
kreeg, werd o o k door de jongeren als een echt talent be
schouwd.
Het p roza vertoont grotendeels hetzelfde beeld. P o p u 
lair bij het G/tfe-publiek waren de novellen van
J .H .H o o y e r, C .T e rb u rg h [= Is. Esser jr.], G erard
Keiler, Piet V luch tig [ = F. Smit Kleine], C arel van Nievelt, P .H e erin g , W .P .W o lte r s , Em ile Seipgens, A .
W erumeus Buning en Virginie L ovelin g. A l dit w erk
was onderhoudend geschreven, anekdotisch, met veel
aandacht vo o r realistische tekening en couleur locale,
en betro f meestal de lotgevallen van dorpsonderw ijzers,
dorpsnotabelen, dorpsdom inees, eenvoudige zeelieden,
boerenzoons o f am btenaren. M isschien laat het hele
genre zich sam envatten in de tevreden-gem oedelijke
moraal van Heerings verhaal ‘Een kind, dat te veel
was’ : ‘ W ij bint allegelieke kleinverstaandige m insen!’
Bepaald afw ijzen d stond De Gids tegenover het natura
lisme en het pessimisme. Beide opvattingen werden ver
oordeeld als een gevaar vo o r de m oraliteit en de geeste
lijke gezondheid. T yperend, o o k om de w ijze van argu
menteren, is w el S. H o ek stra ’ s artikel over optimisme
en pessimisme (novem ber 1880). Deze professor stelde
‘dat iedere theorie, die uit haren aard de levensenergie
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verd ooft en de kracht tot handelen verlam t, en derhalve
o o k de pessim istische, v o o r m ijn gevoel, en zeker ook
vo o r dat van de meeste Nederlanders, reeds daarom
veroordeeld is ’ (1880, iv , 271). Pessim ism e was een
ziekteverschijnsel van een decadente cultuur. Behalve
regelm atige arbeid was er slechts één remedie tegen:
‘ Niet pessimistisch broeden en peinzen, m aar gelo o f
aan het ideaal’ (1880, iv , 293). D it refrein werd in De
Gids door V an H all, H o o yer, Boissevain, E .D .P ijz e l,
M ax Rooses en A . G . van H am el in alle toonaarden ge
zongen. In een lang opstel over de pessimistische dichter
L eopardi (januari-februari 1881) verw oordde d r.P ijz e l
zonder tw ijfel de mening van het G/ds-publiek, toen hij
verklaarde nog liever de idealistische illusie dan de pes
simistische w aarheid te om helzen. M aar het was achter
uitgang, vergeleken met de discussie over de moderne
theologie rond r 860, toen elk dogm a, elke schone illusie
moest w ijken vo o r de ‘w aarh eid’ , die immers ‘ vooruit
ga n g’ was.
Het schild van het idealisme werd o o k , ja vo o ral, tegen
het naturalism e geheven. D r .A .G .v a n H am el schreef
in januari 1880 een verstandig stuk ‘ O ver Z o la ’ . H ij leg
de diens w erk niet de m aat van burgerlijke fatsoensopvattingen aan, m aar achtte toch Z o la ’ s ‘ eenzijdig rea
lism e’ en zijn ‘ eenzijdig naturalistische en fatalistische
verklaring van het m enschelijk leven’ onjuist, om dat ze
de heilzame kracht van het ideaal m iskenden. En Van
H all besloot in ju li 1885 zijn artikel bij de dood van Victor H ugo aldus: ‘ In tijden, w aarin zooveel beginselloos
heid en onverschilligheid heerscht, w aarin zw aarm oe
digheid en zw artgalligheid de rijkst begaafden onder

109 J. N. van Hall aan Arij
Prins, 14 december 1884. Prins’
novelle voldoet niet aan de eisen
van de redactie van De Gids.
‘W elEdGeb Heer, Ik heb mij
gehaast U w stuk te lezen. Het
spijt mij echter U te moeten
mededeelen dat, hoewel uit Uwe
novelle blijkt, dat G ij niet
zonder vrucht bij de Fransche
realistische A uteurs dezer dagen
ter schole zijt gegaan, zij in haar
geheel niet voldoet aan de
eischen welke de Gids meent te
moeten stellen.’

110 Emile Z o la (1840-1902),
omstreeks T890.
F oto door A . Ladrey.
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het jongere geslacht ter neerdrukken, w aarin het natu
ralisme bij voorkeur het licht laat vallen op w at laag en
onrein is, heeft hij [ ...] het sursum corda doen hooren
en de vaan van het ideaal h o o g geh o u d en .’
Men zag scherp de tekortkom ingen van de naturalisti
sche schrijftrant en het gedateerde van de eerste N eder
landse pogingen. V an H all w aarschuw de Netscher en
Cooplandt [ - A ry Prins] dat zij zich m oesten haasten:
anders zou hun eerste naturalistische rom an verschij
nen ‘ op hetzelfde oogenblik w aarop de laatste der Fransche naturalisten de laatste hand legt aan zijn laatsten
rom an’ (1886,11, 390). Netscher ze lf m ocht in De Gids
van januari en februari 1886 de zuivere beginselen van
het naturalism e verdedigen. M aar de meeste critici za
gen niets anders dan de resultaten, die zij verafschuw 
den.
‘Z ie k e lijk ’ en ‘ on gezo n d ’ w aren de vaste karakterise
ringen voor naturalistisch, m aar o o k vo o r im pressio
nistisch en Frans ‘ decaden t’ w erk. Sprekend over
Em ants’ rom an Jong Holland oordeelde H ooyer dat
het naturalism e slechts aandacht had vo o r ‘ ’t geen a f
wijkt van de gezonde n atuur, het ziekelijk abnorm ale’
(1882, i v , 386). V an H all vo n d in Verw eys bundel Persephoneen andere gedichten vo o ral ‘ziekelijke droom erijen’ (1885, i v , 548) en zijn bespreking van de ‘ deca
dente’ poëzie van Verlaine en M allarm é (februari 1888)
eindigde met een roep om gezonde dichtkunst in helde
re, correcte, gezonde taal, begrijpelijk vo o r een gezon 
de geest. De criticus R ooses plaatste tegenover de fletse
en nevelachtige verskunst van de im pressionisten het
werk van P o l de M ont: dit was ‘gezonde poëzie door een

dichter, met adem in de longen, voor gezonde menschen
gezon gen ’ (1885, 11, 546).
Behoudend, aarzelend en uit de hoogte was D e Gids niet
alleen in het literaire en levensbeschouw elijke, m aar
o o k in het politieke en sociale. Kiesrechtuitbreiding,
grondw etsherziening en de opkom st van de kerkelijke
partijen waren de grote them a’s van deze jaren. De re
delijkheid en zelfs de n oodzaak van kiesrechtuitbrei
ding werd d oor auteurs in De Gids wel beaam d, m aar
een te grote uitbreiding w erd bestreden. D e jonge mede
w erker mr. G . H eym ans verdedigde in 1883 opnieuw het
principe dat de bekwaamheid, en niets anders, zelfs niet
w elgesteldheid, de toegang moest vorm en tot het kies
recht. O nderw ijs moest daarom voor ieder beschikbaar
zijn . ‘ O o k wij zien in algem een stemrecht een hoog, een
heerlijk ideaal, m aar wij gelooven dat ’t een gezond, een
sterk, een hoogon tw ikkeld vo lk m oet zijn , aan ’t welk
men dat rech t-n een dien plicht kan op legg en .’ (1883,
i v , 117)
Buys toonde zich steeds meer teleurgesteld in het fun c
tioneren van het parlem ent. T och uitte hij zich in zijn
jaarlijkse h oofdartikel telkens weer sceptisch over de
voorgenom en grondw etsherziening: niet om dat hij te
vreden was met het bestaande, m aar om dat zo veel drin
gender w etgeving, die naar zijn mening best binnen de

EEN 0 U D ERW ET8CH PROFESSOR.
DOOR

I 'h . HACK TAS O rTH lSrSD EH .

I.
A ls men spreekt van de politiek van De Gids, bedoelt
men noch de zenuwtoevallen van den Heer Charles Boissevain
noch /ij 11 achterklap, en ook niet het lijden en strijden van
den Heer Ouack, maar men bedoelt de artikelen van den
Heer Buys. Er staat een groot en deftig huis in de wijk
van onze periodieke literatuur, hoog van gevel, met weinige
vensters, niet aan de volste straat maar wat achteraf gelegen,
en nu en dan treedt op den breeden stotp een kalm man,
komende tut de deur, die wijd open is gegaan en stil weer
wordt gesloten, en hij houdt eene redevoering over de staat
kunde van den dag, steeds eenigszins uitgebreid, met een
stem die zich niet vermoeit en gebaren die vrij zijn van
overdrijving, vol zelfvertrouwen, zonder lachen of schreien,
breed*pratend, ernstig, vast, wcl-doordacht. En geen wande
laar die den redenaar voorbijgaat, zonder even stil te staan
en te luisteren, maar de meesten begrijpen hem niet, want
hij spreekt een taal die de hunne niet is. De spreker zelf
gevoelt geenszins hoe eiken keer de rol van een poHtieken
Hip van Wïnkle meer en meer begint overeen te komen met
ssijn houding. Hij noemt de dingen van onzen tijd met namen
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112 Begin van een artikel over
de gedateerde politieke opvat
tingen van J . T . B u ys, door
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grenzen van de huidige grondw et m ogelijk w as, erdoor
werd uitgesteld. B u ys’ politieke opvattingen werden
door de jongeren in D e Nieuwe Gids als volstrekt geda
teerd beschouw d. Zij vonden hem zeker een verstandig
m an, en zijn beschouw ingen w aren, aldus Ph. H ack van
Outheusden [ — F. van der G oes], ‘ ernstig, vast, w el
d oordach t’ . A a n deze G/ife-artikelen was dan ook m aar
één ding mis: ‘ het jaartal aan de v o e t.’ (1888, 11, 138)
W at men D e Gids vooral verweet was gebrek aan visie
op de actuele ‘ sociale kw estie’ : het probleem van sociale
rechtvaardigheid, de em ancipatie van de ‘vierde stand’
en de w enselijkheid van sociale w etgeving. D e m aat
schappelijke actualiteit drong nauw elijks door tot de
academ isch-beschouw elijke Gids. In de eerste helft van
de jaren tachtig was er enkel één recensie van een Engel
se studie over de sociale kwestie. Recensent G .H e y mans toonde het probleem van de econom ische en so
ciale ongelijkheid en de verpaupering van de arbeiders
klasse scherp te beseffen: *’ t Is de vraag die, onopgelost,
ons gehele m aatschappelijk stelsel to t één leugen
m aakt, ons recht tot het schandelijkst onrecht, onze
vrijheid tot de meest barbaarsche slavernij, duizenden
levens tot raderen eener doode m achinerie [, en zolang]
zij bestaat is onze openbare orde niet anders dan de
heerschappij van het vu istrech t.’ (1883, 11, 110 -111)
M aar o o k hij wees slechts de aangedragen oplossingen
a f, zonder er z e lf een tegenover te stellen.
In oktober 1885 verscheen echter Q uacks opstel ‘ Socia
le P o litiek ’ : hij w aarschuwde dat de m aatschappelijke
ontw ikkelingen niet langer door de politiek genegeerd
m ochten w orden en nam afstand van het liberalisme.
N og kon door een andere m entaliteit en door sociale
wetgeving een botsing tussen de klassen voorkom en
w orden; m aar het was de hoogste tijd om ‘ de wissels
te verzetten’ . In februari 1886 verraste hij het Gidspubliek met een degelijke studie over K rop o tkin en de
hele Russische revolutionaire beweging, het socialisme
en het anarchism e. Z e lf hield hij afstand; hij toonde het
w erk van deze lieden slechts als ‘een teeken der tijd en ’ .
A lgem ene aandacht tro k Q uacks opstel ‘ Sociale recht
vaardigheid’ (juli 1886), dat later in de m aand extra ac
tualiteit kreeg door het palingoproer in de A m sterdam 
se Jordaan, w aarbij zesentwintig doden en honderd ge
w onden vielen. ‘H et eindresultaat van onze negentiende
eeuw m ag niet w ezen, dat de m aatschappij zich zou
oplossen in een m aterialistische plutocratie naast een
verlaagd p roletariaat’ , stelde Q uack (r 8 8 6 ,111, 69). De
bezittende klasse m oest, niet uit juridisch m aar uit m o 
reel rechtvaardigheidsbesef, een deel van haar in k o 
men, dat tenslotte de vrucht was van de gezam enlijke
inspanning van velen, teruggeven aan de gem eenschap.
Q uack form uleerde dit alles voorzich tig genoeg, m aar
de betekenis van het feit dat een welgesteld en verant
w oordelijk m an als hij -h o o g le ra a r, mede-directeur van
D e N ederlandsche Bank, A m sterdam s p atriciër-in een
prestigieus blad als D e Gids om een andere sociale men

taliteit vroeg en het failliet van het liberalism e betoog
de, werd algem een beseft.
De glans, die de d o f gew orden reputatie van D e Gids
door Q uacks optreden in progressieve kring herwon,
werd echter spoedig weer aangetast. H et novem ber
nummer van r 886 telde twee bijdragen, ‘ Stelsels en Per
sonen’ , door J. W . van der Linden, en ‘ Op den Fam ilie
dag’ , door M .v a n O udenaerde [= C h . Boissevain], die
zich kenm erkten door burgerlijke zelfvoldaanheid, on
begrip en hooghartige a fw ijzin g van de sociaal-dem ocratische beweging. D e Nieuwe Gids en het weekblad
De Amsterdammer, die vo l lo f waren geweest over
Q uacks pogingen, reageerden teleurgesteld. D e Gids
gooide met zulke stukken zijn naam en gezag te grabbel,
meende De Amsterdammer. ‘ L aat C h . Boissevain een
lief stukje natuur schilderen, gelijk het hem is toever
trouw d, en de potsenm aker van Oudenaerde deinst
voor goed uit den gewijden kring, gelijk de booze voor
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Welkom, lieve kleine zus,
W elk o m in h e t lev e n ;

Baker, mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven?
**3

N i e u w e G i d s : ...................... au x âm es bien nées

La valeur n’attend gas le nombre des années.
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kan 1
M'.'i') «eet, b-l gelo ,f ka» k r j * vi-rzt-lleu,
en iet» bergen-versftttends heeft fflsii w*arlijk wel nuodlg in onteo irj.i. Men hunk· rt
n s « een tf inifeode, teddends kraekt. N«an
het geloof, ea ge .i. rikt aan <i® «looiatelden
van weleer; die radicals revolotlonnaife», de
een voor, de ttiidore /ut, xijn «iet gekomen
on» vrede op satde te bnaem , m aar het
«waard Ileideti, die teiopeig hehlien geiutvetd,
aIttu«o verbroken en «fgi.iden onttroond.
Inderdaad, laat de beer v. d. linden ko
ine» en on» den weg wgien tot een nieuw
'Joof, dat zieh openbaart i» ge»:»tdrilit en
ratiht!
IX· schrijver van het Öïds-artiket u i »
kert ons het volgende »Wanneer wij, even
als de eerste I’rometheiu, Mot onsen biifc
het geheel der dingen willen omvimen, datt
diiizeieii wij >4! «taren « u s Oogea Wind,
wanneet' wy de ellende, die «na ia het oog
valt, met het oni-iudige vermenigvuldig··,
das wordt *>«ie arei tot geneiiog veriatod;
maar, wanneer *ij de enkeie toe.tandan op
merken en natiw(f.'iet bentodeeran, dan *i«nea wij op middelen tot verbetering ea vin
den dte door ons hart tn o»* verstand, fn
het vertmuaea dat do oneindige Keda langs
hare wegen deie gatmehe wertlduntwikkeiing leidt, waarin ott* do taak is aaBgêwejeu
der dii-nende liefde."
Ik-Mihméim van het maat~.happel|jk leed,
f-hijnt du* den Heer v. d. 1-ind· « tfci* weg
te *3n tot guluoi ’t Denkiax ld is nieutr,
voorwaar! tvf kedsdt hij het (wagekawde; dat
•ent ket geloof bij 4e,«e detail-studia dea
uieu*. hen hart en verstand middel«· tot
verbetorüi^ dart ^vimleu > — Het ««n i· »1

f

liefheeft *T Ki de» ieign’’ « · , oftlè HW»
v. d, Iiaden bij »fchaetf
had een
upetci ov*r peHuniame, aix-ial&me en geloof
te t· hrijven, »onder rerht te Weten, wat er
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het Teeken des Kruizes. Dit zou voor Gids en vo lk een
groote winst z ijn .’ (nr. 494, 12 december 1886) Boissevain zette zijn ‘ F am iliedag’ echter v o o rt, hoewel ook
zijn m ederedacteuren bezw aar m aakten. D at zij hem te
verstaan gaven met deze fam iliepraatjes op te houden,
werd in novem ber 1888 mede reden vo o r Boissevain om
de redactie te verlaten.
Jaargang 1887 toonde dezelfde aarzeling. D e Utrechtse
hoogleraar J. d ’A ulnis de B ourouill deed in februari de
sociaal-dem ocratische beweging a f als een vo o rbijgaan 
de m ode, het optreden van een groepje schreeuwers, dat
geen ernstige aandacht w aard was. M aar de jurist
W . van der V lu gt, juist tot de redactie toegetreden, kri
tiseerde in m aart de bedriegelijke argum enten om de
staat a f te houden van w ettelijke regeling van de arbeid
en de inkom stenverdeling, en vreesde v o o r de toekom st
‘nog eerder te weinig staatszorg dan te veel’ (1887, 1,
436). O ok de G roninger hoogleraar P .W . A .C o r t van
der lin d e n bepleitte onder de titel ‘V rijheid en Hervor-

114 A rtikel over de groeiende
aandacht in De Gids voor de
sociale kwestie, verschenen in

De Amsterdammer van 12
december 1886.

m in g’ (juni-juli) een liberaal program m a dat voorzag in
volledige politieke rechten vo o r de arbeidersklasse, een
rechtvaardiger verdeling van inkom en en een krachtige
w etgeving ter bescherm ing van de sociaal zw akken . U it
breiding van sociale w etgeving werd o o k voorgesteld
door dr. J .Z a a ije r, die in ju li op verzoek van de Gidsredactie het verslag van de parlem entaire enquête naar
de toestand van de arbeidende bevolking in de industrie
besprak.
Inmiddels bestond De Gids vijftig jaa r. Jaargang 1886
was zeker niet de minste uit die periode, met artikelen
van H uet, Q u ack, N etscher, Fruin, Pierson, Byvanck
en een belangrijke studie van d r .C .S n o u c k H urgronje
over de islam . M a ar sterker dan ooit voerden professo
ren en auteurs van de vorige generatie de boventoon.
81

Bijvoegsel bij De Amster
dammer van 5 december 1886
ii5

ter gelegenheid van het vijftig
jarig bestaan van D e Gids
(1837-1887).
Lithografie door W . Steelink jr.

BIJVOEGSEL van de Amsterdammer, W eekblad voor Nederland, van 5 December 1886.
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W as De Gids n o g niet verouderd? vroeg V a n H all zich
namens de redactie in het jubileum num m er a f. H et ant
w oord w as, in zijn tam m e gem oedelijkheid en gebrek
aan am bitie, typerend: ‘W ij gevoelen ons niet onm is
baar; m aar w ij hebben nog levenslust genoeg, wij stel
len nog genoeg belang in de grootere en kleinere vragen,
w elke zich telkens weer voordoen op het veld van lette
ren, van kunst en van w etenschap om met opgew ekt

heid vo o rt te werken aan de taak, w elke het prospectus
van 1836 om schreef’ (1886, i v , 584).
Een jaa r eerder, in novem ber 1885, had V an H all bijna
met dezelfde w oorden gereageerd op De Nieuwe Gids.
H ij glim lachte m inzaam om de driestheid en de ambities
van de jongeren en trok in tw ijfel o f voor hun opvattin
gen wel een nieuw blad nodig was. ‘W aar er van de jo n 
geren tot ons kom en met iets w akkers en flinks, met een

nobele gedachte in een frisschen, schoonen vorm ge
kleed, daar juichen wij hen toe en stellen wij ons tijd 
schrift voor hunne bijdragen o p en .’ (1885, i v , 363) D ui
delijker had hij zijn onbegrip van hun literatuurideaal
en mentaliteit niet kunnen uitdrukken. D e poëzie van
Kloos en V erw ey von d hij bespottelijk, onbegrijpelijk
en vol fouten in het rijm en m etrum . In de drie volgende
jaren beperkte hij zich ertoe onder het pseudoniem Fortunio hun poëzie te parodiëren. H ij meende dat zulke
lichte spot de jongeren van hun aanstellerij zou gene
zen. Van H all was als criticus ijverig en van goede wil;
hij voelde o o k dat de Nieuwe G/rfs-auteurs talent had
den. M aar hij wist geen raad met een dichtkunst die zich
a a n zijn criteria van beoordeling onttrok. H ij en zijn ge
neratiegenoten, vo o r alles kalm e, verstandige, gem oe
delijke en h o ffe lijk e heren, begrepen o o k de behoefte
van de jongeren aan grote veranderingen helem aal niet.
In april 1888 m aakte V an H all de balans op van drie
jaar De Nieuwe Gids. H ij betreurde de onhebbelijkheid
van Verw ey, V a n Deyssel en V an der G oes: deze was
‘weinig artistiek’ . Bovendien waren de w erkelijke ver
nieuwingen n ogal achtergebleven bij de ‘groote gelui
den’ . Van Eeden en V an L o o y w aardeerde hij, maar
hun werk had o o k in De Gids niet m isstaan. Verw ey en
116 Menu voor het diner van
redacteuren, oud-redacteuren
en uitgever ter viering van het

vijftigjarig bestaan van

S A N T A C H ÏA R A fragment

Laura apparve Ia prima volta agli occhi miei nel primo tempo della
mia adolenscenza nell’ anno del Signore mille trecento ventisette, il
giorno sesto di aprile, in sulmattino, nella chiesa diSanta Chiara in
Avignone.
Memorie della vita di Francesco Petrarca nelle opere sue latine.

Bedwelmend uur van heilig, mystiesch droomen!
Op breede wieken stijg’ de beê der schaar
Omhoog bij ’t ruischen van heur zangenstroomen,
W aar ’t gouden orgelklaatren zich aan paar’ ,
Omhoog bij wierook-, rozen-, leliegeuren,
En ’t zacht- weemoedig glanzen op ’t altaar
Van duizend lichten, wijl met duizend kleuren
Der zonne gouden gloor in ruit bij ruit
Een paradijs vol heilgen doe bespeuren,
Die biddend nederknielen rond de Bruid,
Wier teedere oogen op het Knaapsken stralen,
Dat zij vol moederliefde in de armen sluit!
Louis Couperus

De Gids.

1883

BLAUW E O O G EN

’t Was blauw, niet het blauw van vergeet-mij-niet,
Bescheiden, zwijgend en bleek;
Ook niet het blauw van lobelia’s,
Aan d’ oever der rustige beek.
8 ï ) e re m î t et?

\U86.

’t Was ook niet het blauw van de zomerlucht,
Schoon dit van den hemel vertelt,
Zelfs niet van de lucht in het meer weerkaatst,
Waar ’t zacht in de golven versmelt.

I-\ E ï l U .
J’otage Oxtail à l’AnftaUe.
Rissoles aux Huître*.
Paeme de Cabillaud 4 1» Romande.

•otu-ne-dos à la Rotiini.
Foulets à l'ivoire aux Champignons.
Suprême do l ièvre a s Chasseur.
Asperges de i utesux.
Kôti Coq de Hrayère à la Crème.
CompOte.
Bordure de i-anmoa à la Ravlgott*
Salade.
Terrines de Strasbourg au» Truffes.
Merci dis Glaces.

(

DESSERT.

lllr 158-3
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’t Was vreemder, meer dat van den Zuidernacht,
Doorschijnend, lichtend en diep,
Waaronder Venetië fluist’rend lacht
En ’t gouden Palm yra sliep;
Het blauw van den wijkenden horizont,
Waar Lohengrin’ s boot in verdween. . .
Het blauw, - waarheen ijdele wenschen gaan,
En onverhoorde gebeên.
Fiore della Neve [ = M. L . G . van Loghem]
1884
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i i 7 Fragment u i t ‘Nieuw
H olland’ van Lodew ijk van
Deyssel, waarin V an H all het
als criticus moet ontgelden,
1884. Het stuk verscheen voor
het eerst in Van Deyssels Verza
melde opstellen (1894).

118 Lod ew ijk van Deyssel
(pseudoniem van K . J. L. A lberdingk Thijm , T864-1952), 1889.

NIEUW HOU..VXD.
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verafschuw u, van Hall, om dat gij niets zijt, niets,
een aangekleede gemeenplaats.
Men kan terstond aan iemants stijl zien, o f hij eenig
begrip, eenig gevoel heeft van literatuur. W anneer men
menschen leest, zoo als den Heer v. Hall, kroniek
schrijver van den Gids, valt ’t u op, als vogelenpoep
op uw jaskraag, dat de man, al citeert hij ook Zola
o f Mallarmé, niets voelt van wat die menschen schrijven,
volstrekt niet weet wat nu en waaróm dat en dat mooi
is in die schrijvers. W il iemant literaire kunst goed
beoordeelen, dan moet hij zelf ook een beetje literaire
kunst in zijn ziel hebben. Maar vindt gij nu ooit een
verrassende gedachte, een scherp o f verheven beeld,
een nieuwe impressie, een goed gevoel bij dezen man?
Nergends. ’t Zijn al tijd dezelfde vale praatjes, stug ra
leêg als testen met vergaan vuur. En hij kan ’t niet
helpen 1 Wel God n een! Ik ben ook eigelijk volstrekt
niet boos op den Heer v. Hall. Maar ’t is toch een
voudig bespottelijk, nietwaar, om een Heertjen, dat
heel aardig loopen kan in een gekleede-jas misschien,
maar zonder eenig antecedent in de literatuur, met een
vriendschapjen voor den dikken theater-reporter Sarcey
en een paar magere vertalinkjens naar Coppée als de
eenige poeëmen van zijn letterkundig verleden, in zijn
hoofd, tot oordeelveller in zaken van literaire kunst
te maken van het eerste tijdschrift van Holland?
W a t duivel, iemant, die twee zulke vertalingen uit
het fransch maakt, maar dat is een redcrijkcrtjc, een
schoolmeestertje, een student, een leerlooyer, een ren
tenier uit Schellingwoft, moet zoo’n man nu gaan
spreken in het openbaar over het werk van hen, die
al hun uren met de literatuur hebben doorgebracht,
die haar tot eten en haar tot hoofdkussen, haar tot
lucht, haar tot licht en haar tot dak hebben gehad?
Beste van Hall, gewichtige, minzame, guitige van
Hall, u is een fatsoenlijk mensch, die veel liefhebberij

117

V an Deyssel hadden zeker talent, m aar waren op een
dw aalw eg. V ad erlijk m aande hij de jongeren aan, hun
‘ m arktgeschreeuw ’ te staken en hun talent te zuiveren.
W at volgde ko n hem echter niet bekoren. Van Deyssels
De Kleine Republiek vond hij ‘ een vuil b o e k ’ en kran k
zinnig van taal (januari 1889). H erm an G orters Mei
deed hem m oedeloos verzuchten: ‘H et is m ogelijk, en
niet on w aarschijnlijk zelfs, dat w at ons in de dichtkunst
van den heer G orter hindert, wat ons in Mei onverstaan
baar en ongenietbaar vo o rko m t, door “ de vrienden”
juist als hoogste kunst zal geprezen w orden, als de poë
zie der toekom st, welke alleen achterlijke en onartistie
ke critiek niet verm ag te w aardeeren .’ (1889, 11, 195)
V an H all is niet gespaard door de jongeren. V o o ral Van
Deyssel heeft hem in de brochure Nieuw Holland b lad
zijdenlang onder handen genom en. ‘ Ik verafschuw u,
van H all, om dat gij niets zijt, niets, een aangekleede ge
m eenplaats.’ V erw ey oordeelde, bij het vijftigja rig ju84

119 G .J .P .J . Bolland
(1854-1922), omstreeks 1910.
Tekening door E. Valen?a.
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Schaduwen en maanlichtstralen
Spelen op de marmersteenen,
Waarop rosse glanzen dalen,
Die zij ’t kleurig glas ontleenen
Van der ramen hooge bogen.
In de nissen heilgenbeelden
Staren met geschilderde oogen
Op de rijke tempelweelden
In het rond.
Geen adem beeft er.
Slechts van zware wierookneevlen
Door de stille gangen zweeft er
Nog een walm.
De heil’gen preevlen
Met hun koude, doode lippen
Litaniën; doffe klanken
Aan der graven diepte ontglippen.
Levenlooze bloemenranken,
Schitterend vergulde, slingren
Om het hek met ijzren randen
Onbeweegbre cherubvingren. Schimmen glijden langs de wanden.
En een droeve, bleeke vrouwe
Knielt en bidt met zacht gefluister,
En een knaapje in ’t kleed der rouwe
Blikt steeds angstiger in ’t duister.

ftcTr*i H-d- tc./o^~
d .+ ,e /* 4 , /* < w

bileum, dat de letterkundige kroniek wel ‘ door een thee
ketel’ geschreven kon zijn. Enkel om dat het blad te
traag was om zich zijn sterven te realiseren bestond De
Gids nog vo o rt, m aar V erw ey profeteerde in De Nieuwe
Gids: ‘voor ieder die het hooren wil: De Gids gaat dood ’
(1887, 1, 421 en 427). De am bitieuze jo n g e filo so o f
G. J. P . J. B ollan d zag in april 1887 zijn grote verhande
ling ‘ Schijn en W ezen ’ d oor De Gids afgew ezen op
grond van e lf onjuiste w oorden. V anuit B atavia liet hij
Van H all weten ‘ dat wanneer eenmaal een dagblad o f
tijdschrift ten grave neigt, de vloek der im potentie zeer
m oeilijk is weg te nem en’ . H et stuk verscheen nu in De
Nieuwe Gids.
x
Zijn laatste krediet in letterkundige kring verspeelde De
Gids door de plaatsing van het opstel ‘E duard Douwes
Dekker. Eene ziektegeschiedenis’ (juli 1888), door de
arts T h. Sw art A brah am sz. M et w ould be w etenschap
pelijk vertoon betoogde Sw art A b ra h a m sz-e en neef

t/< ./L ~ >

120 G . J. P. J. Bolland aan
J .N .v a n H all, 10 april 1887.
Z ijn artikel ‘Schijn en wezen’
was door de redactie geweigerd.

i 2 i Charles Boissevain aan
J. N . van H all, 24 november
1888. Boissevain verlaat de
redactie. ‘A m ice, Het verdriet
mij langer voor spek en boonen
mede te doen in de Gids! Ik heet
Redacteur v. d. Gids en ben
mede verantwoordelijk voor
zijn inhoud en ik heb er, sinds
gij secretaris zijt, juist zooveel
te zeggen over de plaatsing van
stukken als mijn werkm eid. Ik
buig voor uw aller meerderheid;
ik erken dat ge geleerder, dege
lijker, wijzer zijt dan ik; ik laat
gaarne wijsbegeerte en rechts
wetenschap ter beoordeeling
aan anderen, maar ik heb o f
eenig begrip van letterkunde, o f
ik behoor niet in uw midden.
Nu is mijn meening sinds een
paar ja ar over geen letterk.
stuk, geen gedicht gevraagd. Ik
heb hierop aanmerkingen
gem aakt. . . het baat n iet.’

122

Spotprent, verschenen in

De Nederlandsche Spectator
van 7 juli 1888, naar aanleiding
van het artikel van T h . Swart
A braham sz. over M ultatuli in
De Gids van juli.
D oor J . M . Schmidt Crans.

„W at had er heel wat anders kunnen groeien uit den talentvollen knaap, wanneer hij
onder strenge tucht en gezonde lichaams-diaethetiek wat langer en beter onderwijs had kunnen

86

"«•nieten."

nieuwe pr o ev en van m o d e r n e p o ë z ie

I

11

m o g e lijk

Ieder dichter moet zoo nauwkeurig
zeggen wat hij bedoelt.
De Nieuwe Gids. October 1887, blz. 172.

Ieder dichter moet zoo natuurlijk
m ogelijk zeggen wat hij bedoelt.
De Nieuwe Gids. O ctober 1887, blz. 172.

’k Ben zielsbedroefd. Mijn vuur’gste hartewensch
Is thans vervuld. W ant inn’ge liefde is haat,
En dolle pijn is weelde, en goedheid kwaad,
En treurig zijn is blij zijn voor een mensch

Ik schrei en schrei steeds voort, mijn oogen moê.
En de oorzaak van mijn bitter groot verdriet
Weet ik, rampzalige! gelukkig niet; Want wist ik ’t, ’k schreide harder nog dan ’k doe.

Als ik, uit wien, als uit een bolle leus,
Waardoor een wonder helle lichtstraal gaat,
Die ze als een stralenbundel weer verlaat,
Licht en steeds meer licht uitvloeit zonder grens.

En sluit ik straks, vermoeid, mijn oogen toe,
Dan door mijn wimpers steeds bij stroomen vliet
De tranenvloed, dien ’k onbewust vergiet,
En dien ik, arme lijder! niet weet hoe

Tot zinge’ en lache’ en schreie’ al door elkaar
Dringt zich mijn ziel met mysterieusen drang.
’t Was me of ik rees en straks weêr nederviel,

Te stelpen. . . Zalig zielsbedroefd te zijn,
Zonder ophouden altijd maar te schrei’n,
Terwijl ik zelf niet weet waarom ik lijd !. . .

Tot ik de diepste duisternisse ontw aar. . .
Nu is het uit met lach en klacht en zang,
En ’k lig ter neêr - een orgellooze ziel.

Zoo moog ’k in bitt’ren weedom eens vergaan,
En drijven, als een zilverblanke zwaan,
Op mijnen tranenstroom naar de Eeuwigheid.

III

‘Een dichter zegge wat hij meent.’ ’k Beken ’t
Dat ’k smart en lijden gaarne zie, dat ik
Luid jubel en verbazend in mijn schik
Ben, nu ’k aan armoe en verdriet gewend’ ,
van D e k k e r-d a t M u ltatu li’ s oeuvre en levenswandel ge
heel verklaard en verontschuldigd konden w orden uit
diens zenuw zw akte in com binatie met een verkeerde
ontw ikkeling. A b ra h a m sz’ betoog kw am hier op neer:
wat had D ouw es D ekker een norm aal, verstandig, ge
zagsgetrouw, degelijk en evenw ichtig am btenaar, huis
vader en schrijver kunnen w orden als hij van jongs a f
aan beter was geschoold en begeleid. Het was in zekere
zin de kroon op een decennium Gids-kritiek waarin
ieder die zich niet conventioneel uitte o f gedroeg neer
buigend werd beschouw d als onvolw assen o f geestelijk
onvolw aardig. V an H all, die M u ltatu li’ s werk toch
waardeerde en zelfs trots was dat hij met hem had ge
correspondeerd, heeft blijk b a ar niet eens begrepen dat
dit opstel een sm aad was van diens kwaliteiten. Het
werd De Gids echter door De Nederlandsche Spectator
en De Nieuwe Gids wel ingepeperd.
Enige m aanden later trad Boissevain uit de redactie.
‘Het verdriet mij langer v o o r spek en boonen mede te
doen in de Gids!’ , schreef hij op 24 novem ber 1888 aan
Van H all: ‘ik heb er, sinds gij secretaris zijt, juist zoo-

En nu een knikker, een kastanje, een ééncents-prent
Is al mijn levensvreugd. O f wel ik lik
Een suikerbal, die ik stiH’tjes uit een blik
Te voorschijn haal. En zoo iets wordt ellend
Genoemd door sommigen, die traanloos zijn
En weedomloos en leedloos!. . . Kunnen zij
Weten wat of een ander mensch gevoelt,
Blijdschap o f droefheid heet, treurig of blij?
Geen schijnsel geve schoonen schijn aan ’t zijn; ‘Een dichter zegge juist wat hij bedoelt.’
F o rtu n io [= J .N . van Hall]
1887
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veel te zeggen over de plaatsing van stukken als m ijn
w erkm eid .’ O o k klaagde hij over het gebrek aan onder
linge sym pathie binnen de redactie. ‘ W e zijn zoo critisch, dat we w einig voortbrengen en n ooit gezam enlijk
met eenige onderlinge bew ondering en bijstand w erk
ten. D ie atm ospheer is te drukkend vo o r m ijne geringe
letterkundige vita lite it.’ Het publiek lijkt evenwel heel
tevreden te zijn geweest over De Gids: in 1889 meldde
uitgever P .N .v a n Kam pen een oplage van 1700 exem 
plaren, w at vo o r N ederlandse verhoudingen veel was.
Een h a lf jaar na Boissevains vertrek en tien jaar nadat
deze het kruis had geheven tegen Lilith debuteerde
Em ants in De Gids met het eerste zelfstandige kunstthe
oretische opstel sinds de dagen van Potgieter en Huet:
‘ P ro D o m o ’ (juni 1889). Zelfverzekerd rekende hij a f
met de idealistische en m oralistische literatuuropvat
ting van De Gids in het afgelopen decennium . Er was
slechts één gebod vo o r de kunstenaar: ‘ Geen o ffe ra n 
den aan de behaagzucht, geen concessies aan een m o 
raal, geen streeling o f sparing van gevoeligheden, geen
opvolging van w illekeurige, zoogenaam d aesthetische
voorschriften om trent eene dichterlijke rechtvaardig
heid, een veredelen van de w erkelijkheid en verdere der
gelijke hersenschim m en. De artiest m oet waar zijn;
waar tegenover zich zelve n .’ (1889, 11, 550)
R E M IE G A E R T S
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Gelijk een reizende, in een schoone streek,
Terwijl de trein door woud en velden vliedt,
Wel koren golven, boomen vluchten ziet,
Maar ’t eigen beeld daartusschen, roerloos bleek;
Tot zij van ’t landschap luttel meer geniet,
W ijl ’t spieglend glas, hoe ze ook dien blik ontweek,
Met de eigen oogen haar in de oogen keek,
Zoo vaak zij tuurde. . . langer duldt zij ’t niet.
Smette ook een stofwolk ’t lichte zomerkleed,
Neer glijdt het raampje en binnen vliegt de rook,
Maar veldlucht streelt haar onweerkaatst gelaat; —
Zoo zie ’k in ’t leven steeds mijn eigen leed
En ’t staren op mijzelv’ verdriet mij ook
En ’k ruk aan ’ t raam pje. . . dat niet opengaat.
Hélène Swarth
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123 P .N .v a n Kampen
(1818-1888), sinds 1841 uitgever
van De Gids , omstreeks 1880.
Foto door A . Greiner.
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125 Fragment uit ‘Pro d om o’
van Marcellus Emants. De
Gids, juni 1889.
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publiek zijn 't nagenoeg onbekende verschijnselen.
Het duidelijkst komt de weinige artisticiteit der lezers aan
liet licht, wanneer het eindelijk eens gelukt hen een zelfstandig
oordeel te hooren vellen over een IVederlandschen schrijver, dien
zij inderdaad — zij ’ t dan ook gedeeltelijk — kennen. Altijd
zijn ’t dan leeringciï, strekkingen, bedoelingen of andere storende
bijzaken, welke in hunne vonnissen den doorslag geven. Een
zniver artistiek standpnzit is voor hen »terra incognit*» en met
een auteur, die niets aantoonen, niets verkondigen wil, die niets
laat zegepralen, niets getuchtigd worden, die noeh op de lach-,
noch op de huilspieren werkt, weet de Hollander meestal geen
raad. l)e didactiek zit hem erfelijk in het gebeente en als
zijn vraag: /7wat leert, wat bewijst dit P* zonder antwoord blijft,
smaakt hij de eigenaardige voldoening niet, die, naar zijne
meening, kunstgenot heet. Kijkt hij tegenover vreemde schrij
vers soms schijnbaar door een anderen bril, dan is ’t, omdat,
liij — bescheiden als altoos — voor een grooten, in wijde
kringen gevestigden naam zijn hoofd in liet, stof nederbuigt.
Toch schermt hij gaarne met klinkende woorden als: opti
misme, idealisme, realisme, naturalisme, materialisme, scepticisme,

rÿbeid opnieuw <lc aandacht vun het ontw ikkeld*

iiederiaadache pttbHelt op bo « s ta a n d fcijd»ehrtffc U* reatigen,
debiet van /A* t M» neemt van ja a r tof ja ar toe, zoodafc de
maande lyknebe uplaag thans

ot m i getal va,» £?ÜM tA e m p Ia m m geklommen,

een cijfer dat voor on* Luid buitenge woou hoog mag w ord«i genoemd.
^
v j|i

Door /.jjn inbond i* h et tjjdafchrift dim ook «en welkome veriirhytÜHg
alle bei-ehaafde b 'f S .

I>e KedactU' b*|jvert « ch voor*durf mi deRoljjko

artikelen te Jc v w n , van de band van bmo.-gde auteur* en over onderwerpen
di*· van algemeen ra actueel b.dang ijjn . Onnoodi# h h e t er aan t« herinneren,
boe menig Gidsartikel aanleiding gaf to t bespreking aan alle kanten, hoe
vaak beatrflding aan d<‘ «-ene, maar ook levendige waavdwring aan de andere
zijde, m door in bet levert werden geroepen»

Qo*>d<< foyvetfcn, (ïadichtm en.

Ltiiereir* Besebouwwi/tn tviaselen $tee& de w r xsisnicbappoHjk« o f pot Hink*
stukken af,

en de ioHnrkuniligG Kronitk vestigt geregeld tdko maand de

aandaoht op heUngrijke uitingen van bet letterkundig levenl>aar het esh k 'r n ie t mogelftk is, in 'leze laatste rubriek «dfs m aar de
belangrijkste nieuw uitkomende boeken i** betprekeu, *al »net den Jaargang
aan het slot van elke aflevering een rubriek: „SibT/ographiB’ worden
opgenomen, w aarin de voom*<un*fo* nieuwe uitgaven k o rM gk rullen worden
aangekondigd.
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Spotprent, verschenen in

De Nederlandsche Spectator
van 12 januari 1889, naar
aanleiding van het verschijnen
van De Katholieke Gids, het
vijfde tijdschrift dat zich als een
‘gids’ aandiende, naast De

Gids, De Indische Gids, De
Militaire Gids en De Nieuwe
Gids.
D oor J. M. Schmidt Crans.
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Als Epicurisefae
goden’ :
1890-1915

R IT O R N E L L E

Lach nu maar niet, omdat deez’ liekens klein zijn! Zij ’t kelkje klein, het kan vol goeden wijn zijn,
zij ’t roosje klein, van kleur en geur kan ’t rein zijn.
Klein is de druif: geen mond, die ’t sap niet luste!
Klein is de parel, schoon zij schatten kostte!
Klein is uw mond: wie, die niet graag hem kuste?
Wel klein zijn uwer oogjes fonkelstarren.
Toch deden zij mijn ziel van liefde barnen:
mij volgt hun zoete klaarheid heinde en verre.
Een woord is klein en lichtlijk uit te spreken. . .
Gods ‘fiat’ deed den chaos vlammen braken,
een ‘neen’ van u kan mij het hart doen breken.
P o l de M ont
1891
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Binnen De Gids van de jaren negentig namen literatuur
en kunst een ruime plaats in. H et blad stelde zich nu ta
m elijk w elw illend o p -V a n H all ging zelfs K loos en Verlaine bew o n d eren -en von d aansluiting bij de nieuwe
letterkunde. T o ch werd De Gids in m odern-artistieke
kring niet meer als autoriteit beschouw d: hij bezat meer
status dan gezag. Het nieuwe talent verzam elde zich
vooral rond tijdschriften als De Nieuwe Gids, het Tweemaandelijksch tijdschrift, Van nu en straks en De Kro
niek van P . L . T a k . Een uitgesproken richting o f bewe
ging vertegenw oordigde De Gids niet. T yperend zijn de
woorden van V a n H all, toen hij in augustus 1894-zonder triom falism e o f leed verm aak-h et uiteenvallen van
de Nieuwe G/c/s-kring besprak en de balans van dit tijd 
schrift opm aakte: ‘D e N ederlandsche letterkunde en de
N ederlandsche taal zijn niet en m ogen niet zijn het werk
van een p a r tij; en al zijn er die ons hunne leer als de al
leen zaligm akende willen opdringen, zij zullen ons niet
beletten de kunst van het w oord te genieten, van waar
zij ook tot ons ko m e’ . (1894, 111, 363)
W el publiceerde een aantal auteurs vrij regelm atig in De
Gids: Hélène Sw arth leverde bijn a m aandelijks verzen,
Couperus en Em ants droegen rom ans, verhalen en reis
schetsen b ij, H enri Borel Chinese schetsen en novellen,
Cyriel Buysse zijn naturalistisch proza, M arie Boddaert
en P o l de M on t gedichten en de laatste ook studies.
M eer incidenteel was de aanwezigheid van Herm an
H eijerm ans, Frans C oenen, C arel Scharten en A ugu sta
de W it (ook als G . W . Sylvius).
G ro o t was vo o ral het aandeel van de letterkundige
studies. A uteurs als J .N .v a n H all, A . G .v a n H am el,
W . G . C . B yvanck, J .E .S a ch se , R. C .B o e r , A llard Pierson, W . G .v a n N ouhuys en G .K a lf f schreven opstellen
over m oderne Franse, Scandinavische o f Russische let
terkunde en over N ederlandse en buitenlandse ‘ klassie
k e ’ auteurs. O pvallend is o o k de toegenom en aandacht
vo o r schilderkunst, m uziek en toneel. Een regelm atig
M uzikaal O verzicht w erd va n 1894 tot 1913 verzorgd
door Henri V io tta . H ij schreef veel over opera en bij
voorkeur over W agner, wiens apostel in Nederland hij
was. H et D ram atisch O verzicht werd door Van H all en
V an H am el bij gehouden.
D e grote plaats voor de kunst, de m edewerking van
Couperus en de w at vrijere m oraal w aarvan sommige
moderne literatuur getuigde, wekten echter al spoedig
verzet in eigen kring. C o u p eru s’ rom ans ‘N o o d lo t’
(1890) en ‘E x ta ze ’ (1892) en zijn verhaal ‘Kleine raad
sels’ (1892), gekenm erkt door fatalism e, een zekere
geëxalteerdheid en broeierigheid en een hang naar het
m ysterieuze, werden voor redacteur W .v a n der Vlugt
reden om begin september 1892 De Gids te verlaten. Hij
had er genoeg van vergeefs te protesteren bij V an H all,
die geheel naar eigen goeddunken besliste over de plaat
sing van literaire bijdragen. D irecte aanleiding tot het
vertrek van de Leidse rechtsgeleerde-een ernstig man
met hoge ethische normen en strenge fatsoensopvattin-

127 A .G . van Hamel
(1842-1907), redacteur van 1887
tot en met 1907, omstreeks
1900.
Lithografie door F. Hart
Nibbrig.

Pol de M ont (1857-1931),
omstreeks 1895.

128 H .V io tta (1848-1933),
1896. Op de achtergrond
Richard W agner, wiens muziek
door V iotta in Nederland werd
gepropageerd.
D oor H . J. Haverm an.

g e n -w a s een essay van W . G . C . B yvan ck over Shelley
(augustus-septem ber 1892). Een daarin opgenom en
anekdote, die verhaalde hoe de krankzinnig wordende
dichter zich eens geheel naakt had vertoond in een salon
w aar dames het diner gebruikten, typeerde voor Van
der V lugt de verkeerde koers van De Gids.
H ij, die ze lf in dit blad ijverde vo o r herstel van de
geestelijke en zedelijke frisheid en ernst en vo o r m aat
schappelijk verantw oordelijkheidsgevoel bij jongeren
uit de bevoorrechte kringen, wenste niet langer aan
sp rakelijk te zijn vo o r ‘een tijdschrift, dat naar m ijn in 
nige overtuiging bezig is, de geestelijke atm osfeer,
w aarin wij adem en, te vergiftigen ’ , zoals hij op 3 sep
tem ber 1892 liet weten. T o en Buys, die zijn bezwaren
tegen Couperus en B yvan ck niet deelde, hem van zijn
vertrek trachtte te w eerhouden, zette Van der Vlugt in
een b rief van veertien dichtbeschreven kantjes zijn grie
ven uiteen. H et w erk van C ouperus en B yvan ck was
vo o r hem ‘ één sam enweefsel van m ysticism e en sensua
liteit, van kinderachtig b ijg e lo o f en zedelijk o n g elo o f’
9i

en hij herkende daarin ‘ de onbedrieglijksten karakter
trek van ver voortgeschreden decadentie’ . N aar zijn
mening was de taak van De Gids juist ‘ het hoognodige
tegen gif tegen dergelijke schrijverij’ te bieden. ‘ L aat de
Redactie toch eens eindigen “ het G idspu bliek” te doen
opgaan in het kringetje van 30 o f 50 hyper-aesthetische
Am sterdam m ers die het vertegenw oordigen voor
Q uack en van H a ll [ ...] . Er is, G o d d an k, n og een ander
en een zeer talrijk publiek d aarbuiten .’
Volgens Van der V lugt had De Gids geen oog voor de
belangrijke m aatschappelijke ontw ikkelingen: de so
ciale agitatie, het kiesrechtvraagstuk, de opkom st van
de confessionele partijen. T erw ijl alles erop wees dat
‘ onze tijd zich bewust w ordt van eene w eêrgalooze ethi
sche crisis’ zocht De Gids zijn kracht ‘ in novellen en
schetsjes en critieken, w eerzinw ekkende mengsels van
overprikkeld zenuw leven en boeddhistische m ystiek,

gepeperd ten slotte met eene aangezette viezigheid.
W elk verschil is er dan tusschen dit lijfo rgaan van het
liberalisme en het dagboek van L od ew ijk x v i, dat tij
dens de “ grandes journées de la révo lu tio n ” slechts de
resultaten der kon inklijke jach t eene verm elding waard
achtte?’
Q uack, o o k p ersoon lijk gegriefd door V an der Vlugts
kritiek, haalde zijn schouders op over diens onbegrip
van de m oderne literatuur en wierp het verw ijt van on
m aatschappelijkheid terug: ‘ Van der V lugt had immers
de vrijheid over al deze onderwerpen te schrijven, in
dien hij een vaste opinie er over h a d !’ In 1901 zou Van
der V lugt met een aantal geestverwanten het tijdschrift
Onze Eeuw oprichten, dat duidelijk de a m bitie-m aar
op den duur niet de kw a lite it-h ad om de plaats van De
Gids in te nemen.
In september 1892 overleed redacteur H ooyer. O ok Ho-
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130 W . van der V lugt
(1853-1928), redacteur van 1886
tot en met 1892, omstreeks
1905.

131 ‘ De blijde muze onzer
dagen’ . Spotprent, verschenen
in De Nederlandsche Spectator
van 5 maart 1892, naar aanlei
ding van de belangstelling van
een aantal schrijvers voor
(zelf)moord en doodslag. De
verhalen van Couperus en Seipgens waren verschenen in De

Gids.
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132 W . G . C. Byvanck
(1848-1925), redacteur van 1Ï
tot en met 1905, omstreeks
1905.
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Spotprent, verschenen in

De Nederlandsche Spectator
van 15 augustus 1896, naar
aanleiding van Van Halls veran
derd oordeel over het werk van
W illem Kloos.
D oor W . A . van Konijnenburg.
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nigh verliet De Gids. De redactie werd nu aangevuld
met de letterkundige B yvan ck, auteur van het Shelleyartikel en van een veelbesproken bundel over moderne
Franse kunstenaars (.Parijs 1891), en m et de gerenom 
meerde U trechtse hoogleraar in de zoö lo gie en vergelij
kende anatom ie A . A . W . H ubrecht. N og meer verande
ringen volgden: in mei 1893 overleed B uys, dertig jaar
redacteur en een man van groot gezag in N ederland. In
zijn laatste Gids-opstel, ‘ A a n gene zijde van het alge
meen stem recht’ (novem ber-decem ber 1892), had hij
nog eenm aal-pessim istisch m aar zonder bekrom pen
heid-gew aarschu w d tegen een overhaaste dem ocratise
ring, die onherroepelijk zou zijn . In oktober kondigden
ook andere oudgedienden hun vertrek aan: De Beau
fort, Q uack en zijn vriend Sillem , welgesteld A m ster
dams patriciër, m ede-oprichter van het Concertgebouw
en G/öfr-redacteur sinds 1871.
Men bezon zich nu op de verdere koers van De Gids. B y 
vanck, die al direct een belangrijke stem binnen de re
dactie had, g a f in overw eging o f niet ‘ de koloniën en de
buitenposten (Vlaanderen, K aap , T ran svaal, deelen
van A m erika) invloed in de redactie’ m oesten krijgen.
O ok kw am een fusie met het links-liberale Vragen des
Tijds ter sprake, m aar deze w erd verw orpen. In deze jaren, w aarin de vraagstukken van het kiesrecht en het so 
ciale beleid de liberale partij in een conservatieve en een

H r. v. H a ll:

W ille m

Nu W ille m K lo o s
Is de oude Gids vc

o w o rd t g e ë e rd ,
go ed bekeerd.

K l o o s : D ank u! (ter zijde). Altijd nog die p ru lp o
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progressieve strom ing verdeelden en de koers van de
m aatschappelijke ontw ikkelingen onduidelijk was, had
De G ids- het bleek al uit Q uacks antw oord op de kritiek
van V an der V lu g t-a llerm in st een ‘vaste opinie’ . M en
besefte het z e lf en B yvan ck stelde dan o o k vo o r De Gids
‘w aarlijk meer het karakter van een tribun e’ te geven,
toegan kelijk v o o r elke zinnige en verdedigbare mening.
Z o zou De Gids, zonder een eigen richting te vertegen
w oordigen, toch actueel kunnen zijn. B yvancks vo o r
stel werd niet aangenom en, m aar in p raktijk toonde De
Gids in de jaren negentig inderdaad een betrekkelijk
open karakter.
O p voorstel van redacteur A . G . van H am el, hoogleraar
Frans in G roningen, werd de Gids-kring aangevuld met
de progressieve Am sterdam se hoogleraar econom ie
P . W . A . C o rt van der Linden en met de in Rom e verblij-
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134 Louis Couperus
(1863-1923), redacteur in 1894
en 1895, 1892.
Lithografie door Jan Veth.

136 Bladzijde uit het hand
schrift van De stille kracht van
Louis Couperus. De roman
verscheen in 1900 in twee afle
veringen in De Gids.

135 Omslag van de boekuit
gave van Couperus’ roman
(1900).
Ontwerp door Chris Lebeau.

vende Louis C ouperus. Q u ack besloot nog een jaa r te
blijven, om de overgang soepeler te doen verlopen. Zijn
afscheidsrede als hoogleraar te A m sterdam , ‘O ver het
begrip der gem eenschap’ , w erd in juli 1894 in De Gids
afgedrukt. N ogm aals betoogde Q uack dat de gemeen
schapsidee de grondslag m oest w orden van de m aat
schappelijke orde en de activiteit van de staat. Een
voorzichtige herverdeling van de rijkdom door de staat
en een actievere zorg voor het w elzijn van alle burgers
moesten als m ogelijkheid onder ogen gezien worden.
‘ Bekrom pen zij, die angstig in al deze ter sprake ge
brachte m aatregelen slechts uitingen zien van een be
dwelm end socialism e.’ Op repressie van gerechtvaar
digde eisen ko n niet duurzaam een m aatschappelijke
orde w orden gevestigd. ‘M en kan alles met de bajonet
ten doen, behalve er op gaan zitten .’ (1894, m , 89)
Toen o ok Q u ack, einde 1894, na tweeëndertig jaar De
Gids verliet - h ij bleef er overigens regelm atig sociale ar
tikelen in publiceren -verdw een met hem de laatste re
dacteur die n og samen m et Potgieter het blad geleid
had. De generatie van Potgieter was inmiddels letter
kundige geschiedenis gew orden, onderwerp van opstel
len in De Gids. De heren die De Gids na Q uacks a f
scheid leidden, waren V an H all, V an H am el, B yvanck,
Couperus, H ubrecht en C o rt van der Linden.
Louis Couperus liet echter al op 30 april 1895 weten de
redactie weer te willen verlaten, wegens ‘ een zeer groot
gemis aan sam enstem m ing, dat ik gevoel tussen de an
dere leden der Redactie en m ijzelven ’ . Een paar dagen
later voegde hij daar nog aan toe dat het publiek maar
moest denken dat zijn ‘bohêm e-natuur’ de reden was
van zijn vertrek. ‘H et doet mij leed dat dit alles zoo
moet zijn en het is mij eene illuzie m in der. ’ De redacteu
ren betreurden zijn besluit zeer, m aar het was inderdaad
niemand ontgaan dat C ouperus zich in hun midden
‘niet b eh aa glijk ’ voelde en dat in het begin de vergade
ringen ‘minder aangenaam ’ geweest w aren. D e verdere
medewerking die hij aan bood werd zeer op prijs
gesteld. In 1893 had C ouperus al de rom an ‘ M ajesteit’
en het volgende jaa r reisimpressies in De Gids gepubli
ceerd; nu volgden nog ‘W ereldvrede’ (1895), ‘ B rief uit
Venetië’ (1896), ‘ M etam orp hoze’ (1897) en ‘ P sych e’
(I*

137 Briefkaart van Boissevain
aan de redacteuren van De Gids
over de publikatie van De stille
kracht in het blad, 11 november
1900. ‘G ij hebt er pornographie
in opgenom en, die te bezoedelender is voor de verbeelding
door het groote talent w aar
mede de decadente schrijver die
sm akelijk m aakt. W at men ook
teemen m oge over l ’ art pour
l’ art, pornographie in een boek
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en in een tijdschrift zijn twee.
G ij zijt de erfgenamen van hen
die de Gids toegang gaven in
alle huiskamers. D at legt
verplichting op u. Ik was
onlangs op een heerendiner. Bij
geen der 8 heeren-m annen van
naam en positie-m ocht de Gids
meer in de huiskamer. V oor
verdere toelichting ontbreekt
mij tijd en lust.’

WetmvUntrtneit s>. £. {r.kxtt to% £U V-ad xuriSt w r
V keri welgsns de tiet va* 23 Jvni 1881 (S til «·>, 52-«)..
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Eerste Blad.

Schandaal onder het G/ifc-publiek veroorzaakten de
twee romans van 1900, ‘ L an gs lijnen van geleidelijk
heid’ (mei-juni) en ‘ D e stille krach t’ (septemberoktober). L ectuur als ‘ L an gs lijn e n .. . ’ was hoogst on
gepast ‘in een H ollandsch tijdschrift, dat door vrouw en
en zusters en dochters van H ollanders gelezen w ord t’ ,
schreef Boissevain, hoofdredacteur van het Algemeen
Handelsblad. ‘ G r o f zinnelijke beschrijvingen’ en uitin
gen van ‘zinnelijke ve rw ijfd h eid ’ hoorden niet thuis ‘in
het tijdschrift, dat Potgieter stichtte’ (Algemeen Han
delsblad, 7 juli 1900). T oen Couperus in juli aan Van
Hall het eerste stuk van ‘D e stille k rach t’ toezond, ver
zekerde hij hem ‘dat al “ het gro ve” gedoezeld is en ge
temperd, zooveel als m ijn overtuiging het toeliet. Een
van nature m inder schuchter auteur dan ik zou u heel
wat anders vertellen van L aboew an gi en o o k van de
aristocratie te R om e!! M aar - ik heb het met naïeveteit
opgem erkt-m en schrikt in H olland al heel g a u w !’

t Dit nommer bestaat Bit twee Maden.

Van dag tot dag.
< Toen ik al reizende onder vreemdelingen

opmerkte, dat — gelijk ik gisteren mede
deelde — vele onzer diepe overtuigingen be"treffende hetgeen rechtvaardigheid en eerbied
"voor de rechtcn van zwakken eif.ehen, burIgerijjk ouderwetscbe voorcordeelen werden
.geacht door overbeschaafde cvnische Russen,
«M3S bg mij hartstocbteljjk de wensch dat ons
Hollandsche volk steeds burgerlijk ouderwetsfh
mocht biijveu.
Doch de eerste ixdrak dien ik in ’t vader*
iacd teruggekeerd ontving, schijnt te bewezen,
dat leiders der openbare meening alhier pogen
ons burgerlijke volk op zijn Fr&nsch artistiek
te maken, en dat de redactie van D e Gids
er op gesteld is baar maandschrift ongeschikt
te maken om onbeheerd ó p de taf ei in de
huiskamers gelaien te worder.
D e roman van Couperus is er een die, in
een lichtgeel bandje, tusschen soortgelijke
Fran'cfce romans, uitgegeven, liefhebber» van
dergelijke kunst aangenaam kan zijn.
Haar ik ben burgerlijk ouderwetseh, onar
tistiek, philistjjnsch, wat men maar wil, gëïoeg, cm scherp af te kenjea bet opnemen
ven zulk een roman, in een Hollandsch tijd*
ecbrift, dat door de vrouwen en zusters en
dochters van Hollanders gelezen wordt.
Grof zinnelijke leschrijviijgen zijn wellicht
zeer artistiek, maar ze pasten niet in het tijd
schrift, dat Potgieter stichtte, en wat mij
aangaat, ik vind niets zoo cbmanlijk ais
dergelyke kunst.
Ik baat zulke kunst als een uiting van
zinnelijke verwijfdheid.
Ik ga straks wat in Willem Levend lezen.
Dat is Hollandsefce kunst!

LEEDVERM AAK

Op ’t elzentakje wiegt zich
De roodeborst heen en weer.
De bloeiende katjes stuiven
Geel op de veertjes ter neer.
De geelvink, even rustend
Bij ’t slagnet, ziet op de veêr
De gele verandering komen,
Fluit: roodborst ben-je niet meer!
De rootdborst ziet over ’t vin k je. . .
F la p !. . . ’t slagnet vallen omneer,
Schudt ’t stof van de wiekjes, óptwettrend:
Nu ben-je geen geelvinkje meer!
J. Winkler Prins

138 Colum n van Charles Bois
sevain in het Algemeen
Handelsblad van 7 ju li 1900,
naar aanleiding van de publi
katie van Langs lijnen van gelei

delijkheid.
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139 H .A .L o re n tz
(1853-1928), vierde van links op
de voorste r ij, met de deelnemers aan het Solvay Congres te

Brussel, 1927. Links van hem
M adame Curie, rechts A lbert
Einstein.

D at bleek: een stapel brieven van lezers en leesgezel
schappen bereikte V an H all in oktober en novem ber
1900. M en wenste in een degelijk tijdschrift, dat in de
huiselijke kring gelezen w erd, niet met ‘pornographie
van de ergste so o rt’ geconfronteerd te w orden, en C o u 
perus’ gesch rijf was ‘ dem oraliseerend vo o ral voor jo n 
gelieden !’ D e weduwe H oekstra-V an G euns, al tiental
len jaren trouw lezeres, m oest nu tot haar spijt ‘ den
Gids op den in dex’ plaatsen. De redactie moest wel be
denken, schreef zij, dat De Gids niet alleen in literaire
kringen en ‘ in salons en boudoirs van heele en halve
m ondaines met hare vrienden’ werd gelezen, m aar
vooral in de huiskam ers van gewone burgers, die be
hoefte hadden aan degelijke artikelen en verfrissende
lectuur. C o u p eru s’ laatste rom ans w aren echter ‘ wel
prachtig van vorm , en heerlijk van teekening, m aar zóó
vo l beelden van dierlijke zinnelijkheid en wellust, dat ze
noodzakelijk verbannen m oeten w orden uit elke huis
kam er w aar opgroeiende jongens en meisjes een oog
zouden kunnen slaan in het boek dat vader even open
liet liggen terw ijl hij w erd afgeroepen naar de fabriek
o f het kan toor o f bij een patiënt; van de leestafel van
elke, ik zeg niet fatsoen lijke, dit w oord is rekbaar, m aar
van elke w aarlijk reine v r o u w .’
Z o vrijzinnig als zij leek was de redactie overigens niet.
Het schijnt dat men zich een beetje had laten verrassen:
Couperus zond zijn werk altijd heel laat in, en zelfs se
cretaris Van H all keek het m anuscript nauw elijks door.
Redacteur R. P . J. Tutein N o lth en iu s-d eze w aterbouw 
kundige ingenieur en veelzijdige publicist behoorde
sinds 1897 tot de G /ifc-kring-stelde vo o r ‘ dien kranigen
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vrouw en brief’ van de weduwe H oekstra in het decem
bernummer a f te drukken, sam en met het antw oord van
de redactie. V an H all had haar geschreven dat noch
C oup erus’ w erk, noch een blad als De Gids bedoeld was
vo o r de opgroeiende jeu gd, m aar dat de redactie wel be
grip had voor de reacties. ‘ In vertrouwen kan ik U mededeelen, dat o o k wij enkele voorstellingen in de laatste
romans van Couperus liever anders hadden gewenscht,
m aar dat wij vertrouwden dat de indruk van de zeer
groote kunstw aarde [ ...] het on verkw ikkelijke van en
kele tooneelen zou doen vergeten. ’ N olthenius’ voorstel
vond aanhang, m aar bij nader inzien besloot de redactie
toch niet tot z o ’n openlijke schuldbekentenis over te
gaan. Couperus heeft hierna alleen nog enkele kleine
bijdragen geleverd. In oktober 1902 liet hij Van Hall
weten zijn w erk voortaan te zullen afstaan aan het
nieuw op te richten Groot Nederland, w aarvan hijzelf
redacteur zou w orden. Z ijn m o tief was van financiële
aard, m aar hij bekende nu zich ‘ altijd verw ant en ver
kn o ch t’ te hebben gevoeld aan De Gids. Hiermee ein
digde de m edew erking van Couperus aan het tijd
schrift.
Sinds de zo ö lo o g H ubrecht tot de redactie was toegetre
den (1893), toonde De Gids meer dan voorheen aan
dacht vo o r eigentijdse ontw ikkelingen in de natuurwe
tenschap, de biologie en de geneeskunde. Z o schreef de
gerenom m eerde chemicus J .H .v a n ’t H o ff over nieuw
ontdekte elementen (juni 1895) en de hoogleraar
C .W in k le r over hersenchirurgie (oktober 1895), pro
fessor C . A . Pekelharing herdacht Louis Pasteur (no
vember 1895), de beroem de fysicus H .A .L o r e n tz gaf
op verzoek van De Gids een uiteenzetting over de ‘ “ Xstralen” , w aarvan P ro f. R öntgen te W ürzburg in het
laatst van het afgeloopen ja a r het bestaan heeft aange
to o n d ’ (m aart 1896), p rofessor G .H eym an s legde het
G/ifc-publiek het belang en de bedoeling uit van zijn

Groningse laboratorium vo o r experimentele psych olo
gie (april 1896), d r.H .Z w a a rd e m a k er ontw ierp ‘ eene
theorie van den re u k ’ (mei 1896) en H ubrecht zelf
schreef regelm atig over recente ontw ikkelingen op z o ö 
logisch en paleontologisch gebied en over erfelijkheid.
In de belangstelling stond o o k de ‘ crim inele anthropo
logie’ : de door Cesare L om broso en zijn volgelingen
ontwikkelde theorieën over aangeboren m isdadigheid
en het ‘ criminele ty p e ’ . D e strafrechtdeskundige J .G .
Patijn stelde in 1896 vast dat twintig ja a r onderzoek en
discussie de onhoudbaarheid van deze theorie hadden
aangetoond. H et probleem van m isdadig gedrag was
veel ingew ikkelder: ‘ De erkenning van' die grootere
waarde der sociale en econom ische invloeden is m .i. een
van de belangrijkste resultaten die de strijd tegen Lom broso’s “ type-criminel” heeft gehad’ (1896, 1, 345).
O ok de psych oloog H eym ans bestreed de ‘Uitwassen
der crimineele an thropologie’ (januari 1901), waarmee
hij vooral de strafrechtelijke consequenties bedoelde,
en voorspelde het spoedige einde van deze richting.
In 1897 g a f politiek redacteur C ort van der Linden zijn
redacteursplaats op, om dat hij minister van justitie
werd in het liberale hervorm ingskabinet PiersonGoem an Borgesius. In de afgelopen drie ja a r had hij de
m oeilijke taak gehad, Buys als politiek w oordvoerder
van De Gids te vervangen. In zijn zeven G/cfe-artikelen
propageerde C o rt van der Linden een nieuw , vooral de
mocratisch en sociaal liberalism e. H ij zag de m aat
sch ap p ij-zoals Q u a c k -n ie t als terrein van ongebonden
individualisme en ongebreidelde concurrentie, m aar als
een sam enwerkingsverband w aarbinnen niet enkelen,
maar allen de gelegenheid m oesten hebben naar aanleg
en verm ogen te functioneren. De staat, geconfronteerd
met de snelle industrialisering, moest niet aan enkelen
alle ruimte laten, m aar ordenend en beschermend o p 
treden. V o o ral uit pragm atische overw egingen, m aar
ook om dat hij gelo o fde in de kracht van een niet in klas
sen verdeelde nationale gem eenschap, bepleitte C ort
van der Linden o p h effin g van alle kiesrechtbeperkingen. ‘ Veiliger en grooter is het de deur w ijd te openen
dan angstvallig te staan met de knop in de han d ’ (1895,
i, 80-81).
In de volgende jaren en o o k in het decennium na 1900
waren de politieke w oordvoerders van De Gids linksliberaal: hervorm ingsgezind en pragm atisch, m aar a f
kerig van het radicalism e en het ideologisch dogm a
tisme van de sociaal-dem ocraten. D e opvolger van C ort
van der Linden werd in 1897 de Utrechtse hoogleraar in
het burgerlijk- en handelsrecht W . L. P . A . M olengraaff,
die gelijk met Tutein N olthenius en de letterkundige
Gerrit K a lff de redactie kw am aanvullen. In zijn eerste
politieke beschouw ing als G/ife-redacteur betoogde hij:
‘Het nieuwe tijdperk in de parlem entaire geschiedenis,
dat met de verkiezingen in den aanstaanden zom er zal
worden geopend, behoort v o o r alles te w orden het tijd 
vak der sociale w etgeving. O p dat gebied is een bescha-

BLADERVAL

De boomen strooien weêr den weg
met wakke winterblaren,
die, vol gevangen morgendauw,
te gronde nedervaren.
Ze wentlen zoo de wouters doen,
die weg en weder draaien,
van de eene blomme op de andere, in
het heetste zonnelaaien.
Geen zonne nu, geen vlindervlucht,
geen blommen meer, die blinken;
maar blaren, die, verwelkerd, uit
de hooge boomen zinken.
Maar blaren die, al stemmeloos,
in ’t gers en in de biezen,
in ’t diepe van den wagenslag,
hun stille grafstee kiezen.
De locht is heel doorwaaid ervan:
de wegen en de weiden,
de voren in den akkergrond
en kan ik onderscheiden.
Zóó dapper, in de velden, zijn
des zomers oude paden
met allerhande verwen van
gestrooisel overladen.
Kom t, koning Winter, komt nu maar:
bij honderdduizendtallen,
van blommen en van blaren is
al ’t zomervolk gevallen.
Guido Gezelle Sente 27/ i o / ’98
1901

D E V E R H E L D E R E N D E P IJN

Er schommelt een bonk van lood, omvacht,
door de beenen wanden
van mijn hollen schedel; wen stil, dan wacht
die, maar buigend, bukkend, dan rolt die zacht
bonzende aan de randen. . .
M ijn weten wordt als een schemer-zee
waarop dobbert donker
een logger, maar hoog erboven zwenkt mee,
- een licht in top, met ’t dompend wee,
hel denk-geflonker.
Carel Scharten
1903
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1897, naar aanleiding van de
polemiek over ‘sociale
econom ie’ . Op het podium v ijf
G/cfc-redacteuren.
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141 Frederik van Eeden
(1860-1932), omstreeks 1907.

menden achterstand in te halen ’ (1897, 1, 110).
Jaargang 1897 werd een opzienbarende, vooral door
het februarinum m er. H ierin zette Frederik van Eed e n -v o o r het eerst in De Gids-o nder de kordate titel
‘ W erk en b ro o d ’ zijn sociale opvattingen uiteen. ‘ G e
duld is v o o rtreffelijk , en zelfbedw ang, en eerbied voor
de wet, alles k o stelijk, m aar ik bid u, gij geduldigen en
voorzichtigen, vergeet het geen dag en geen uur, gij leeft
van onrecht, van diefstal en ro o f, gij brave landgenooten en uw onschuldige kinderen allem aal. [ ...] W ant er
is dit groote, onw eersproken, nooit te weerleggen feit,
dat niet alleen de vakgeleerden, m aar iedere leek, ieder
kind zien en begrijpen kan: V an elke tien menschen wer
ken er negen hard om den tienden te onderhouden. Gij
en ik, beschaafden, w el-opgevoeden, w ij hooren tot die
enkelen die het grootste deel krijgen van alle aardsche
goed en er het minst vo o r doen. [ ...] M en vreest dat er
niet genoeg gew erkt zal w orden bij verandering van den
toestand, en duizenden loopen rond en kunnen niet
werken, om dat hun geen w erk gegund w ordt. En er zijn
o ok duizenden die 12, 14, 16, soms 18 uren w erken van
de 24, en dat zijn de armsten. Is dat recht en orde? Ik
vraag u, w elke verandering zou geen verbetering z ijn ? ’
(1897, 1, 244; 246) Van Eeden bepleitte de oprichting
van een groot aantal niet-com m erciële rijksboerderijen,
w aar ieder die w ilde, eerlijk v o o r - le t t e r lijk - z ’n eigen
dagelijks b ro o d zou kunnen w erken. H et artikel lokte
in andere bladen veel kritische reacties uit, zow el van

liberale als van socialistische zijde. In augustus zette
Van Eeden daarom , nu ideologisch en zak elijk onderbouwd, nogm aals zijn plan uiteen van niet-marktgericht producerende staatsboerderijen.
Z o m ogelijk n og meer aandacht trok een felle polem iek,
eveneens in het februarinum m er van de anders zo be
schouwelijke Gids, tussen de Utrechtse econoom J.
d ’Aulnis de B ourouill, de socialistische voorm an Frank
van der Goes en de radicale liberaal M .W .F .T r e u b .
Deze laatste had bij zijn recente installatie als hoogle
raar econom ie in A m sterdam de mening verkondigd dat
de economische wetenschap minder theoretisch moest
worden en als ‘ sociale econ om ie’ richtlijnen kon geven
voor het zo n oodzakelijke hervorm ingsbeleid. D e conservatief-liberale d ’A ulnis de Bourouill trad in het
strijdperk vo o r het behoud van de zuivere en vrije we
tenschap : Treubs ‘ sociale econ om ie’ m aakte ‘ de colle
gekamer tot een gehoorzaal over staatkunde en de ka
theder tot een p latform van agitatie’ (18 97,1, 289). N og
veel feller tro k V an der G oes van leer tegen Treub. Hij
liet er geen tw ijfel over bestaan dat Treub naar deze uni
versitaire post was w eggeprom oveerd d oor de m achtige
Amsterdamse geldaristocratie, die zich zo had ontdaan
van de al te vooruitstrevende wethouder die haar belan
gen dreigde aan te tasten. Vervolgens bestreed Van
der Goes vanuit historisch-m aterialistisch standpunt
Treubs ‘ sociale econ om ie’ als een halfslachtig com pro
mis tussen kapitalism e en socialism e. Treub weerde zich
evenwel duchtig in zijn antw oord.
De koloniale p olitiek, w aarover De Gids zich in de jaren
1850 en 1860 regelm atig en met gezag had uitgesproken,
was inmiddels een nog m aar zelden aangeroerd onder
werp geworden. D aarin kw am verandering toen in

augustus 1899 het opstel ‘ Een Eereschuld’ van m r .C .
T h . van Deventer geplaatst werd. D e auteur, die in Indië
als advocaat en belegger fortuin had gem aakt, was zich
na terugkom st in Nederland gaan verdiepen in het p ro
bleem van de kolon iale financiën. In zijn artikel toonde
Van Deventer hoe onrechtvaardig en onverstandig Ne-
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de liefde, de trouw der talrijke bevolking van Insulinde. Nog
is het niet te la a t: de groote meerderheid der Inlanders is
te vreden, of althans niet ontevreden, onder Nederlands heer
schappij, weet niet beter of het behoort zoo. Maar — les
i/lées mareient, zelfs in Indië en onder de inlandsehe bevolking!
Onder de europeesche ingezetenen heeft zich aldaar sedert
lang de overtuiging gevestigd, dat Nederland, ten eigen bate,
Indië het noodige onthoudt en de europeesehe dagbladpers
schroomt niet, luide en in dikwijls heftige taal, aan die over
tuiging uiting te geven. Het kau niet anders of deze denk
beelden moeten ook tot de inlandsche bevolking doordringen,
lleeds stond onlangs — voor het eerst voor zoover ik weet —
m een op Java in de maleische taal verschijnend dagblad, de 1 ‘emirita Belawi van 31 Januari jl., de geschiedenis der financieele
verhouding tusschen Nederland en Indië te lezen, besloten
met de klacht „dat moeder-Nederland vroeger alles tot zich
nam wat het kind-indië oververdiende, maar, nu het kind
zelf gebrek lijdt, tengevolge der kwalen Atjeh en Koffie, niet
op haar beurt bijspringt, doch het bovendien nog kwelt met
zwaardere belastingen” . Wel mocht de redactenr van /te
Locomotief, waaraan ik dit bericht ontleen, bij zijn vermelding
dezer merkwaardige uiting van de anders zoo bedeesde inlandsche pers, waarschuwend uitroepen : „D it zijn teekenen des
tijda!” Laat Nederland op die teekenen letten en, ook in
zijn eigen belang, zich spoedig kwijten van zijn eereschuld
aan Insulinde.
C . T h . van D e v e n t e r .

D en H a ag , M aa rt— J u n i 1^9 9 .
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142 Slot van ‘Een eereschuld’
door C . Th. van Deventer. De
Gids, november 1899.

143 C . Th. van Deventer
(1857-1915), redacteur van 1901
tot en met 1915, te midden van
zijn kantoorpersoneel te Sema
rang, 1897. In de lichte pakken
v.I.n.r.: M r. van Oven,
M r. Pleyte, M r. van Deventer en
M r. Andries.
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144 Ch. M . van Deventer
(1860-1931), redacteur in 1 9 ^ ,
omstreeks 1910.
Foto door Else W eissenborn.

145 A letta Jacobs
(1854-1929), zittend tweede van
rechts, te midden van de Neder
landse delegatie op het Congres
van de W ereldbond voor V rou
wenkiesrecht te Stockholm ,
1911.
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derland de kolonie behandelde: tot 1877 had Nederland
de winsten die Indië opleverde ten eigen bate gebruikt;
sedertdien liet het de verliesgevende kolon ie ze lf o p 
draaien voor de snel stijgende en b ijn a uitzichtloze
schuldenlast, terw ijl zelfs de n oodzakelijkste voorzien in gen -on derw ijs, in frastru ctu u r-n o g ontbraken.
W ilde N ederland zijn recht op het beheer van de kolonie
niet verspelen, dan had het de morele plicht, Indië alle
schulden kw ijt te schelden en bovendien een m iljoenen
bedrag terug te betalen dat onrechtm atig aan de kolonie
onttrokken w as. ‘ De restitutie dier indische millioen en -d a t is de eereschuld van Nederland aan Indië, eereschuld om dat haar kw ijtin g niet door geschreven
rechtstitels, m aar door die hoogere wet, die men de wet
der eer en der eerlijkheid noem t, geboden w o rd t’ (1899,
i n , 228). Het bedrag dat N ederland als b lijk van b illijk 
heid en dankbaarheid aan Indië verschuldigd was, bere
kende V an D eventer op honderdzevenentachtig m il
jo en . De betaling van die ereschuld m oest het begin
w orden van een ander kolon iaal beleid, dat het belang
van Indië, niet langer dat van Nederland tot beginsel
had.
In 1901 werd V an Deventer opgenom en in de redactie.
In zijn G/ofc-artikelen van de volgende jaren b leef hij op
de ereschuld w ijzen en bepleitte hij het kolon iale beleid,
dat bekend is geworden onder de naam ‘ ethische p o li
tie k ’ . H ij drong aan (1901) op een bestuursdecentralisatie in Indië, gericht op de bevordering van de inlandse
belangen en de bestuurlijke zelfstandigheid. In het arti
kel ‘ Indië en de dem ocratie’ (mei 1902) stelde hij het
p rogram m a op van een echt dem ocratische p a rtij: o p 
voeding van de kolonie tot zelfbestuur, geen verdere ge
w elddadige gebiedsuitbreiding, bevordering van oplei100

dingsm ogelijkheden voor de inlandse bevolkin g, kw ij
ting van de ereschuld. A lleen van de invoering van de
dem ocratie in N ederland, zo concludeerde V an D even
ter, ‘is derhalve, o o k voor Indië, ingrijpende en duurza
me verbetering te verw achten ’ (1901, ïi, 297). In het
opstel ‘ Insulinde’ s to ek o m st’ (juli 1908) drong hij, als
steeds, aan op goede, bereikbare onderw ijsvoorzienin
gen voor de Indische bevolkin g, ter voorbereiding van
meer bestuurlijke zelfstandigheid.
De Gids was rond de eeuwwisseling overigens nog altijd
een wat p rofessoraal blad, dat zich onderscheidde door
beschouw elijkheid en kalm e distantie. Het redactiegezelschap, zoals Tutein N olthenius het zich in 1936 her
innerde, bestond uit heren, die onder leiding van Van
H all zakelijk vergaderden en graag m inzaam om de ij
delheden en am bities van inzenders lachten - ‘ echter niet
luidruchtig [ ...] . N ooit o o k werd eenig w oord gespro
ken, voor dames niet oirbaar. A llen waren “ gentle
m en” . ’ Dam es waren overigens ver te zoeken, zelfs bij
het diner, tijdens w elk de vergadering w erd voortgezet.
‘Slechts eenm aal had de echtgenoote van een redacteur
het gew aagd v o o r te zitten bij het m iddagm aal. Hetgeen
steeds met afgrijzen werd aangehaald, evenals de te
fijne tafel van den eegade (C ou p eru s).’
T o ch nam het aantal vrouw elijke auteurs in De Gids
sterk toe. V a n a f 1898 bood het blad ruimte aan diverse
vo o rtreffelijk e, krachtige fem inistische artikelen. M argaretha M eyboom legde in decem ber 1898 uit w aarom
zoveel vrouw en hun situatie herkenden in de rom an Hilda van Suylenburgh van Cecile G oekoop -de Jong van
Beek en D o n k. Het besef van ‘ het recht om haar gaven
te ontw ikkelen en te leven naar haar aard en karakter’
was bij de vrouw en ontw aakt en daarm ee was ‘ de vrou-

GOEDE DOOD

Goede Dood wiens zuiver pijpen
Door ’t verstilde leven boort,
Die tot glimlach van begrijpen
Alle jong en schoon bekoort,
Voor wien kinderen en wijzen
Lachend laten boek en spel,
Voor wien maar verkleumde grijzen
Huivren in hun kille cel, Mij is elke dag verloren
Die uw lokstem niet verneemt;
Want dit land van most en koren
Is mij immer schoon en vreemd,
Want nooit beurde ik hier te drinken
’t Water dat de ziel verjongt,
O f van dichtbij hief te klinken
’t Verre wijsje dat gij zongt:
wenbeweging een feit, dat niet meer genegeerd worden
kan, een bew eging, die geen m acht ter w ereld meer kan
tegenhouden’ (1898, iv , 484).
In een belan grijk principieel artikel legde dr. A letta Ja
cobs ‘ Het doel der vrouw en bew eging’ uit (maart 1899):
economische zelfstandigheid voor de vro u w , gelijkheid
van m an en vrouw voor de huw elijksw et, en politieke
ontvoogding als grondslag vo o r een rechtvaardiger w et
geving. G epeperd w aren haar uitspraken over de dub
bele m oraal, de w etgeving die van het huw elijk ‘ een
contract tusschen heer en dienstm aagd’ m aakte en de
zogenaam de natuurlijke bestem m ing van de vrouw
voor het m oederschap.
Zelfbew ust was ook het opstel ‘ Vrouw enkiesrecht’
(september 1904) van M artina G . Kram ers. Z ij toonde
aan dat het de m oderne vro u w niet langer ontbrak aan
m aatschappelijk besef en inzicht, en dat de afw ezigheid
van vrouw en in het openbaar bestuur onontkoom baar
leidde tot een door seksebelangen bepaalde en onrecht
vaardige w etgeving. Bovendien ging door die uitsluiting
een enorm potentieel aan intellect, vaardigheid en lei
derschap vo o r de m aatschappij verloren. In juli 1907
werkte M artina Kram ers dit thema nogm aals uit in een
brede studie over ‘ De plaats der vrouw in m aatschappij
en staat’ . Johanna N a b er, erkend w oordvoerster van de
Nederlandse vrouw enbew eging, vatte in oktober 1910
‘Het fem inism e in zijnen m odernen vo rm ’ samen. En in
september 1913 betoogde C .K .E lo u t , in een enthou
siast artikel over de vrouw enbew eging, dat de tijd meer
dan rijp was vo o r algem een vrouw enkiesrecht, ook om 
dat tot op heden ‘ slechts de eene helft van het menschelijke wezen in onze w etgeving tot uitin g’ was gekom en

Alle schoon dat de aard kan geven,
Blijkt een pad dat tot u voert,
En alleen is leven leven
Als het tot den dood ontroert.
P.C .B outens

1905

N A C H T S T IL T E

Stil, wees stil: op zilvren voeten
Schrijdt de stilte door den nacht,
Stilte die der goden groeten
Overbrengt naar lage w acht. . .
Wat niet ziel tot ziel kon spreken
Door der dagen ijl gegons,
Spreekt uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zou breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.
P.C .B outens
1907

( 1 9 1 3 , i n , 510).
IOI
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Spotprent, verschenen in

De Nederlandsche Spectator
van 10 september 1904.
V .l.n .r.: Hélène Swarth,
A ugusta de W it, M argo
Scharten-Antink en M artina
G . Kramers. Ze leggen hun
bijdragen voor aan Van Hall,
die ze alle opnam in De Gids
van september. D oor J. Linse.

146

147 Augusta de W it
(1864-1939), 1924.

148 Hélène Swarth
(1857-1941), 1896.
D oor H . J. Haverm an.
148

149
149 G .K a lf f (1856-1923),
redacteur van 1897 tot en met
1900, omstreeks 1910.
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150 G .K a lf f aan J .N . van
H all, 7 november T906. Hij is
vol lo f over een bijdrage van
Carel Scharten in De Gids van
oktober en november 1906.

i 5 i Carel Scharten
(1878-1950) en M argo SchartenAntink (1868-1957) bij de
ouders van Scharten te Harder
w ijk, 1903.

152 Omslag van het eerste
nummer van Groot Nederland.
Ontwerp door S. H . de Roos.

151
In novem ber 1905 werd z e lfs -v o o r het eerst en vo o rlo 
pig ook voor het la atst-ee n vrouw uitgenodigd tot de
redactie toe te treden: dö schrijfster A u gu sta de W it, die
verhalen en de Indische rom ans ‘ O rpheus in de dessa’
(1900) en ‘De godin die w ach t’ (1902) in De Gids had
gepubliceerd. Z ij behoorde met Hélène Sw arth, P .C .
Boutens, Em ants, Is.Q u erid o , Van Eeden en het echt
paar Scharten-Antink tot de auteurs aan wie De Gids
meer dan het gebruikelijke honorarium betaalde. De
schrijfster bedankte echter voor de eer en b leef liever als
medewerkster aan het blad verbonden.
Juist in deze m aanden was er een con flict tussen Byvanck en de overige redacteuren. B yvan ck nam sinds
1893 een belangrijke plaats in binnen De Gids: hij
schreef, in zijn losse essayistische stijl, over geschiede
nis, literatuur, politiek en verzorgde m aandelijks het
Buitenlandsch O verzicht. D e persoonlijke verhouding
met zijn co llega’ s was echter niet altijd even goed. Gerrit K a lff was om die reden in 1900 uit de redactie getre
den. In september 1905 kreeg B y v a n c k -o m een futili
teit-on en igheid, eerst met uitgever V an Kam pen, ver
volgens met V a n H all. In een aantal brieven, tussen 27
september en 23 december met Van H a ll gewisseld en
steeds scherper van toon, verklaarde B yvan ck dat het
hem niet om kleine dingen ging: hij verw eet de redactie
passiviteit, gebrek aan eensgezindheid en duidelijke
overtuiging. V o o ra l was het hem een ergernis ‘ dat de
Gids van Potgieter zijn gidsw erk door buitenstaanders
laat verrichten’ : de parlem entaire kroniek werd sinds
1904 bijgehouden door de vrijzinnig-dem ocratische p o 
liticus J. L im burg, de literaire kritiek was in 1902 uit
besteed bij W .G .v a n N ouhuys en sinds 1903 bij Carel
Scharten en M argo Scharten-A ntink. B yvan ck vond
dat Van H all niet meer vo o r zijn taak berekend was en
zijn collega’ s liet hij weten: ‘ G ij hebt het ideaal om als

153 J . N . van H all aan het
sinds kort gehuwde paar
Scharten-Antink, 9 november
1902. Hij is bang beiden als
medewerker te verliezen nadat
hij hun namen had horen
noemen in verband met het
nieuwe tijdschrift Groot
Nederland. ‘Zeer waarde Heer
en M evrouw, In het schrijven
van U w ééne helft van 17
October lees ik: “ W ij zouden
het ook aardig vinden dat in den
Gids voor het eerst de naam
werd afgedrukt, die, naar wij
hopen, later zoo menig werk

van ons voeren m oge” . Maar
nu hoor ik, tot m ijn schrik, dat
die naam reeds is afgedrukt en
voorkom t onder die van de
medewerkers aan het tijdschrift
“ Groot N ederland” , dat na 1
Januari a.s. zal optreden, een
geduchte concurrent van De
Gids dreigt te worden, en ons
nu reeds Couperus en Van
Nouhuys heeft afgenomen.

[···]·’

155 Om slag van het door
A lbert V erw ey opgerichte tijd
schrift.
Ontwerp door H . P . Berlage.
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154 A an de redactie van Z>e
G/ete, 11 februari 1903. De
briefschrijver verkeert in de
veronderstelling dat Z)e G/rfs

een vakblad is voor behangers,
stoffeerders en meubelmakers
en wenst zich op het tijdschrift
te abonneren.

156
Epicurische goden in een redactioneelen hemel te troonen, e n -to e te z ien .’
Byvanck vertrok dus. M en erkende overigens dat er
juistheid was in zijn kritiek. De Gids was een goed gere
digeerd en betrekkelijk vrijzinnig tijdschrift, m aar
toonde geenszins de behoefte richting te geven aan ac
tuele literaire en m aatschappelijke ontw ikkelingen.
M en was daarvoor te sceptisch en te pluralistisch. T y p e 
rend was het redactionele com m entaar van V an H all op
het prospectus vo o r A lbert V erw ey’ s nieuwe am bitieuze
tijdschrift De Beweging (oktober 1904). V erw ey’ s pre
tentie dat dit blad als geen ander de grote geestelijke ‘be
w eging’ , de ‘ geest’ van de eigen tijd zou verw oorden,
w ek te-n iet anders dan in 1885 bij de oprichting van De
Nieuwe Gids-d e m inzam e spot van de G/rfs-secretaris.
H eel verrassend waren de m aandelijkse, nog steeds
tweehonderd bladzijden tellende afleveringen niet. Een
incidenteel stellingnemend artikel uitgezonderd, bevat
ten zij vooral rustige beschouw ingen, d oor erkende spe
104

cialisten geschreven, over oude en nieuwe letterkunde,
over de G riekse cultuur, over schilderkunst, over w ijs
gerige problem en, over onderw ijs en pedagogie, over
ontw ikkelingen in de biologie o f de natuurkunde, over
de politiek van de dag. E en ruime plaats was er nog
steeds voor bellettrie: van H élène S w a rth -z ij ‘verkocht
toen liefde om de twee m aan den ’ , zoals Colenbrander
later eens sch ree f-, P .C .B o u te n s , M arcellus Emants,
Frederik van Eeden, Is.Q u erid o , A u gu sta de W it, Gerard van H ulzen, het echtpaar Scharten-Antink, Stijn
Streuvels, Johan de M eester en Herm an Teirlinck.
Carel Scharten besprak— to t 1906 sam en met zijn
vrouw , daarna alleen -en k ele keren per ja a r recent ver
schenen literatuur in zijn O verzicht der Nederlandsche
letteren. Hij deed dit levendig en genuanceerd en p ro 
beerde, door de boeken groepsgew ijs onder een verbin
dende titel te behandelen, een ‘levende literatuurge
schiedenis’ te schrijven. H et literaire gezicht van De
Gids was echter allerminst duidelijk, om dat het oordeel

cadente lucifero

Verre, oever tot oever, scheidde ons
’T ziltige zwin en het zwalpend tij;
Wie door de storm en de stroom geleidde ons?
‘Enkel een ster, tusschen u en m ij.’

Liefde met teedere handen spreidde ons
’t Leger van bladeren windevrij;
N a ch t met zijn vleugelen veilig ombreidde ons

Waar we sluimerden, zij aan zij;
Wakker, waakzaam als wachter, beidde ons
Enkel een ster, tusschen u en mij.

Nu - op eenzame sponde glijden ons
Langzaam de lijdlijke uren voorbij. . .
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Zeg mij, liefste, o zeg, wat scheidde ons?
‘Enkel een ster, tusschen u en m ij!’
Geerten Gossaert
1909

van de geheel zelfstandige Scharten lang niet altijd over
eenkwam met de redactionele keuze van literair w erk.
Scharten werd evenwel niet voor de redactie gevraagd,
vooral om dat h ij- v o o r zijn gezo n d h eid -in Italië w oon 
de.
Incidenteel kw am het met Scharten tot onenigheid over
literaire opvattingen in de j aren na 1908, toen Johan de
Meester de overleden redacteur Van H am el opvolgde.
Met hem nam tenminste weer een schrijver zitting in de
redactie, die sinds C o u p eru s’ vertrek geheel uit geleer
den en erudiete lettervrienden was sam engesteld. De
Meester, als kunstredacteur verbonden aan de NRC,
was geen jongere, m aar wel een enthousiaste en dyna
mische man met veel contacten in literaire kringen.
Jaargang 1908 was n og w einig opzienbarend en het juninummer, aan Potgieters honderdste geboortedag ge
w ijd, was bepaald m ager. T o ch m aakten nu jongeren
als A rth u r van Schendel en P .N .v a n E y ck hun entree
in De Gids. D e vernieuwing zette door in de volgende
jaren: in 1909 traden G eerten G ossaert, A d riaan R o 
land H o lst-m e t prille v e rze n -, Jacob Israël de H aan en
Jan G re sh o ff voor het eerst op in De Gids; in 1910 N ico
van Suchtelen, P .H .v a n M oerkerken, A a rt van der
Leeuw en Ina Boudier-B akker; in 1911 N escio, met ‘De
uitvreter’ ; in 1912 C arry van Bruggen— met de rom an
‘H eleen’ — , K arei van de W oestijne en A n n ie Salom ons.
Veel van deze jongere auteurs bleven regelm atig in De
Gids publiceren. P oëzie van J .C . Bloem werd in deze
jaren echter herhaaldelijk afgew ezen.
V a n a f jaargan g 1909 w erd De Gids actueler en levendi-
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157 Johan de Meester aan Van
Hall, 9 oktober 1907. Hij neemt
de uitnodiging redacteur van De
Gids te worden graag aan.
‘ H ooggeachte Heer Van H all,
U w briefje heeft mij gister
avond bereikt aan de theetafel
en even gevaarlijk mijn huisva
derlijk gezag bedreigd. Ik schijn
nam elijk iets als een saut
périlleux beproefd en daarbij
een voor mijn ter katechesatie
gaande dochters uiterst ongepasten klank te hebben
uitgestooten. . . ik weet het zoo
heel precies niet meer, maar U
geeft deze kiesche aanduiding
van huiselijke omstandigheden,
door U w schrijven veroorzaakt,
wellicht een a f druk van den
indruk, dien het aanbod om
redacteur van Uwen Gids te
worden, op mij heeft gem aakt.’

158 Johan de Meester
(1860-1931), redacteur van ic
tot en met 1927, omstreeks
1920.

158
105

159 Pasfoto van A . Roland
H olst (1888-1976), omstreeks
1915.
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160 Nescio (pseudoniem van
J .H .F .G rö n lo h , 1882-1961),
1922.

-e ^ .

f / f 4 stnJ*S

x6i Handschrift van het begin
van ‘ De uitvreter’ van Nescio.
Het verhaal verscheen in De
Gids van januari 1911. Onder
de titel werd het volgende door
gehaald: ‘een verhaaltje niet uit
het Duitsch door Koekeb a k k e r.’
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SLAN GEN

De slangen slapen. — Laat de slanke fluit,
Zoo zoet bezield door d’ adem van uw lippen,
Nu heilig zwijgen, laat haar niet beglippen
Den marmervloer met rinkelend geluid,
Doch berg haar in uw boezem, plooi de slippen
Nu van mijn sluier me over de oogen uit.
De slangen, loom van melodieën-buit,
Verroeren niet om blanke melk te nippen.
Laat slaap ook laven mij, na dans en lied.
In zacht-azuren wierook van aromen
Laat nu mij rusten, waar mij geen bespiedt
En lang en zalig van Nirwana droomen,
Waar dreigt geen slang, wier wil ik moet betoomen.
De slangen slapen - wek de slangen niet.

106

Hélène Swarth
1910

ger. ‘M eer actualiteit en m inder artikelen over legen
den, sanskrietsche en andere boekenw ijsheid. Zie daar
m.i. de richting w aarin de herboren G ids zich m oet be
wegen.’ A ld u s Nolthenius in een discussie die de redac
tie in oktober 191 o voerde over de politieke verslagge
ving in De Gids. M en was niet tevreden over de parle
mentaire kroniek die door het kam erlid L im burg werd
bijgehouden. H ubrecht en Nolthenius wensten ‘liefst
zoo min m ogelijk p o litiek ’ , m aar de m eerderheid dacht
daar anders over en de historicus H .T .C o le n b ra n d e r,
die in 1906 B yvan cks plaats had ingenom en, vond zelfs
dat De Gids eigenlijk leiding zou m oeten geven aan de
politieke opinievorm ing. E r was echter geen eensge
zindheid over de liberale strom ing die het tijdschrift dan
zou moeten vertegenw oordigen. ‘T oen in de zalige tij
den van Buys, geheel verlicht N ederland één phalanx
vormde, was een politiek leider m ogelijk. N u niet
meer’ , vond N olthenius. E r werd daarom , op voorstel
van Van H all, besloten dat De Gids zich zou losm aken
van de nauwe binding met de V rijzinn ig D em ocratische
Bond, om voortaan een algem een liberaal standpunt in
te nemen. D e belangrijkste politieke kwesties zouden
dan door w oordvoerders van de verschillende liberale
partijen in De Gids w orden besproken.
1910 was een opvallende jaargan g. H et februarinum 
mer bevatte het tere hom o-erotische gedicht ‘ Sluim e
rende kn aap ’ van Jacob Is. de H aan. O f soortgelijke
verzen van hem waren afgew ezen , is niet bekend, m aar
het geplaatste gedicht g a f aanleiding tot ‘ ergernis’ en in
tern beraad. M en besloot voortaan ‘ alle toespelingen op
de verkeerde liefhebberij te w eren ’ , zoals Colenbrander
bij een latere gelegenheid m em oreerde. D e H aan bleef

OP DEN OCEAAN

De zee jacht óp een heir van vlugge kuiven,
Waar zilte zoomen van smaragd in schijnen;
Zij rimplen, rijzen, wentlen en verdwijnen,
In wisslend spel van schittren en verstuiven En in de branding van dat staêge schuiven,
Laat golf na golf haar donkre diepte deinen, T ot indigo en brons in grijs verdwijnen,
Om zilvren kuiven weer omhoog te kruiven. . .
A i mij, is zóó de maatgang van dit leven,
Moet elk licht dus in nieuwen vloed bedolven,
Smelt iedre kleuring weer na luttel tijd? . . .
Zijn liefde en schoonheid enkel schuim van golven,
Verstuivend in de drift van rustloos streven,
En woont alleen in wissling eeuwigheid! Jan Veth N ov. ’ 09
1910

W E IL IE D J E

W ij stonden starend op de brug,
Het water vloeide
Mat-zilver als een schubbenrug,
W ijl stilte groeide.
De wei lag wijd en diep en groen,
De molenwieken
En verre dorpen deden toen
A lsof ze sliepen.
Een donker zeil gleed ruischloos aan,
Het leek te zweven,
O f ’t kwam met vreemd gepeins belaan
Uit sluimerdreven.
Zacht hielde’ ons wei en zeil en stroom
En onze woorden
Gevangen in dien rust’gen droom,
Die zoo bekoorde.
A art van der Leeuw
1910

162

162 A a rt van der Leeuw
(1876-1931), 1898.
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overigens regelm atig poëzie in De Gids publiceren,
meestal op joods-religieuze them a’ s.
Een beroem d gew orden opstel opende de aflevering van
novem ber: ‘ Roeping van H o lla n d ’ , d oor de Leidse
rechtsgeleerde C . van V ollen hoven . In dit m erkw aardig
idealistische stuk beantw oordde hij de vragen, welke in
ternationale ro l een klein land als Nederland zou kun
nen vervullen en achter w elk vaandel de hele natie zich
n og onverdeeld zou kunnen scharen. N ederland leek
hem geroepen om het in itiatief te nemen tot de vorm ing
van een internationale vredesm acht, bedoeld om de uit
spraken van het internationaal gerechtshof bindende
kracht te geven en om in oorlogssituaties neutrale lan
den tegen agressie te bescherm en. Het was realistischer
te streven naar z o ’n wereldvredesm acht dan naar totale
ontw apening. Kleine staten zouden zich bovendien op
den duur toch niet meer geheel zelfstan dig kunnen ver
dedigen. Het was duidelijk, aldus V an Vollenhoven,
‘ dat de éénig betrouw bare bescherm ing v o o r Nederland
die van de collectieve internationale gerechtigheid is, en
de éénig ware defensiezorg vo o r N ederland die is w aar
bij wij de internationale gerechtigheid helpen bew ape
n en ’ (1910, iv , 199).
B ijdragen als deze gaven De Gids een nationale beteke
nis. In april 1911 sloot H . T . Colenbrander zich met zijn
opstel ‘ Nederland en de derde vredesconferentie’ bij
V an V ollen hoven aan. De m arin eofficier H .E . Baron
van A sb eck deed in augustus 1911 gedetailleerde v o o r
stellen vo o r een ‘w ereldstrijdm acht ter zee’ en N . van
Suchtelen dacht in jun i 1912 ernstig na over de ‘ organ i
satie en taak eener internationale p o litie’ . V an V o llen 
hoven z e lf w erd in jan uari 1913 uitgenodigd redacteur
te worden; hij wenste echter voorrang te geven aan zijn
w etenschappelijke w erk, de verzam eling en uitgave van
het Indische adatrecht.
V o o r redacteur M o len g ra a ff trad nu de D elftse eco
noom D u rk van Blom in de plaats en toen eind 1913 Hubrecht afscheid nam , werd de natuurkundige en litera
tor Charles M . van D even ter-b ro er van de koloniale
specialist C oenraad T h. van D even ter-bereid gevonden
hem op te volgen. Vanw ege zijn doofheid moest hij zich
echter al na korte tijd weer terugtrekken. W el bleef
Charles van D e ven ter-v o o rm a lig T ach tiger-n au w bij
de redactie betrokken: ingezonden w etenschappelijke
en filosofische opstellen w erden vaak aan hem ter be
oordeling voorgelegd.
In m aart 1914 discussieerde de redactie over de kwaliteit
van De Gids. Tevredenheid overheerste bij V an H all.
M et trots telde hij een keur van geleerde publicisten, een
oud-m inister en ‘ niet m inder dan zeventien’ v o o r
aanstaande hoogleraren onder de m edewerkers. C o len 
brander wenste meer bijdragen over m uziek, schilder
en bouw kunst en over het N ederlandse zakenleven, en
zocht een goede m edew erker v o o r Vlaam se en Zuidafrikaanse aangelegenheden. O ok D e M eester zag graag
een goede kunstcriticus aan De Gids verbonden. Hij

163 C . van V ollenhoven
(1874-1933), omstreeks 1915.
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164 Om slag van een nummer
uit de jaargang 1911. Per
januari van dat jaar was overge
gaan op een andere typografie.
De serienummering kwam te
vervallen.
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vond het blad niet minder dan voorheen; alleen waren
de andere tijdschriften beter geworden. D e ‘hele cultuur
van Nederland’, ja , ‘heel het geestesleven is vooruitge
gaan ’ , stelde D e M eester vast. De Gids kon er hoogstens
nog naar streven, de eerste onder gelijken te blijven.
Resultaat van dit zelfonderzoek werd een uitnodiging
aan de schilder, dichter en kunstcriticus Jan Veth, zit
ting te nemen in de redactie. A l sinds 1889 had Van Hall
bij gelegenheid geprobeerd V eth aan De Gids te verbin
den. Incidenteel had hij wel bijdragen geleverd, onder
andere de necrologie van zijn oom , de vroegere redac
teur P . J. V eth (1895). M aar als lo yaal N ieuw e Gidser en
vriend van V erw ey had hij verder de boot afgehouden.
Inmiddels was de gezochte vijftigjarige portretschilder
de kring van De Gids veel meer nabij gekom en en in mei

i 65 G/ds-redacteuren met hun
echtgenotes tijdens een
uitstapje, omstreeks 19x3.
V .l.n .r. de heren R. P. J. Tutein
Nolthenius, A . A . W . Hubrecht,
?, H. T . Colenbrander en Johan
de Meester.

166 Van H all aan Top N aeff,
22 september 1913. Hij nodigt
de schrijfster uit tot medewer
king aan De Gids. ‘ Zeer geachte
M evrouw, Enkele malen had ik,
het door mij zeer gewaardeerd,
genoegen U te ontm oeten-op
vergaderingen, bij toneel
voorstellingen, in een
spoorweg-restaurant -,
herhaalde malen in Uwe
geschriften, m aar nog nooit
mocht ik U ontmoeten i n . . . De
Gids. Zal dat laatste voorrecht
mij steeds onthouden blijven,
o f zal onze redactie ook eens
een bijdrage van U mogen
ontvangen? Ik wacht; maar niet
als zij die geen hope hebben.’
165
de d rag ers

PRINS HENDRIKLAAN

De dragers, de dragers treden zoo hard.
Hoe vaak droeg ik u in mijn sterke armen
als een vogel verschrikt, in netten verward,
met bang fluiten en schriklijk allarmen.
Nu, vreemdige kerels, voor een slok en een munt
sjorren, sjokken, en stappen hoogluid,
als slagers versjouwen gespleten rund
en dragen ’t de slachtplaats uit.

C A
v

Wee! dat mij niet blijft nu, dit zacht kleinood,
dat zacht voorhoofd, die doode oogen,
blanke handen, met als een kleen vlamke, rood,
den ring, nauw aanvaard, diep bewogen. . .

/s,

A

Zoo zwart is de wereld nu buiten voor u
zoo zwart en donker en koud:
en ik ga bukkend en ween om u,
mijn hart is droef en oud.
S.Bonn
1912
166
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1914 trad deze stimulerende en levendige m an tot de re
dactie toe.
W erd er zo een oudere binnengehaald, een jo n ge auteur
ging voor De Gids verloren. N escio ’ s ‘ T itaan tjes’ , in
m aart 1914 binnengekom en, stuitte binnen de redactie
op verzet, vo o ral vanwege ‘ de tirades, w aarin van G od
gesproken w ordt, op een w ijze die onder 90 pet van de
Gidslezers gro o te ergernis zou w ekk en ’ , zoals de secre
taris liet weten. D e M eester nam de taak op zich ‘de “ T i
taan tjes” d oor heel veel te schrappen “ G id s-fah ig” te
m aken ’ . N escio toonde zich heel in schikkelijk. M aar
toen o ok V an H all n og het hele slot herschreef, ‘ G o d ’
door ‘Z e u s’ verving en de eigenzinnige stijl van de
schrijver door zijn eigen conventionele wendingen,
w erd het N escio, die zich in 1910 al diverse ingrepen in
‘D e uitvreter’ had m oeten laten w elgevallen, te gortig.
H et verhaal ging naar Groot Nederland.
D e grote gebeurtenis van het jaa r 1914 was natuurlijk
het uitbreken van de w ereldoorlog. In het Buitenlandsch O verzicht van septem ber 1914 concludeerde
C olenbrander dat O ostenrijk de oorlog had uitgelokt en
dat Duitsland hem gewild had. ‘ Ziedaar de houding die
D uitschland v o o r de geschiedenis zal hebben te recht
va a rd ig en .’ Vastberaden besloot Colenbrander: ‘W at
N ederland betreft, het w aakt, in vertrouw en op de lei
ding van een gouvernem ent dat tot dusver geen enkelen
misstap deed’ -h e t was het kabinet m et aan het h o o fd
de voorm alige G/ife-redacteur C o rt van der Linden.
‘Diep ontroerd, w ijdt het zijn innigst m edegevoel aan
België dat zoo zw aar getro ffen werd bij de verdediging
van een recht w aarvo or o o k w ij, m ocht het ons betwist
w orden, hebben te s t a a n ;- o f te vallen. [ ...] W ij, voor
ons kleine deel, kunnen V rede en Recht thans enkel nog
dienen met het geweer aan den v o e t.’ (1914, m , 583)
E r werd in De Gids direct, met vaak vo o rtreffelijk e,
soms w at academ ische artikelen op de oorlog gerea
geerd. V o o ra l de laatste m aanden van 1914 en de hele
jaargan g 1915 stonden in het teken van de internatio
nale toestand. Colenbrander besprak in de rubriek
‘ oorlogs-litteratuur’ allerlei propagandalectuur en zeer
goed waren V a n Blom s opstellen over de econom ische
oorzaken en gevolgen van de oorlog. De vroegere redac
teur De B eau fo rt schreef over de oorlog en het vo lk en 
recht (oktober 1914) en over de ‘ onvoorziene gevolgen ’
van de dem ocratie: een m assaal, m anipuleerbaar n atio 
nalisme en m ilitarism e op ongekende schaal (januari
1915)·
D e islam -kenner Snouck H u rgronje w aarschuw de in
zijn artikel ‘H eilige oorlog m ade in G erm an y’ (januari
1915) tegen de Duitse pogingen, het panislam ism e aan
te w akkeren en uit louter strategische overw egingen de
islam itische w ereld tegen E ngeland, F ran krijk en R us
land te m obiliseren. H et beto o g b leef in het buitenland
niet onopgem erkt: de D uitse, in N ederland geboren,
hoogleraar C .H .B e c k e r w enste de beschuldiging te
w eerleggen. H et werd hem in het m einum m er, bij hoge
110

uitzondering en ‘ter wille van de internationale h o ffe
lijkh eid ’ , toegestaan.
Later in het ja a r nam de aandacht vo o r de internationa
le situatie af. O kto ber en decem ber bevatten nog een
bespreking van Kants tractaat Ten eeuwigen vrede en
een opstel over de oorlog en het zeerecht. D aarna ging
De Gids over to t de orde van de dag. In de volgende jaren drong, behalve in het hoekje van het buitenlands
overzicht, het grote rum oer van de w ereldoorlog nau
w elijks meer door.
R E M IE G A E R TS
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167 Van H all aan N escio, 21
oktober 1914. De Gids kan ‘ De
Titaantjes’ niet opnemen. ‘W el
Edele Heer, Tusschen hetgeen
U wenscht te zeggen en hetgeen
de Redactie in een tijdschrift als

D e Gids oirbaar acht blijkt, tot
mijn leedwezen, een k lo o f te
gapen, die m oeilijk te over
bruggen valt. “ De Titaantjes”
zullen wij dus niet kunnen
plaatsen. [ . . . ] . ’

uit: H E T G E L A A T D E S D IC H T E R S

Gij zult mij allen, allen kennen,
maar ’k zal voor allen duister zijn;
want slechts wie ’k van mijn spot zal schennen
zal lichtend van mijn luister zijn.
Slechts wie, na de eêlste weelde-spijzen,
zal hongren naar mijn schampren smaad,
draagt eens vóor ’t aangezicht der wijzen
den plooi der wijsheid in ’t gelaat.
Maar hem, die mij niet heeft bekeken,
doch voor mijn hoogmoed heeft gebe’ên:
hem zullen eens de voeten leken
van mijn geween.
Karei van de Woestijne
1912
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0. V AN MOM.

H. T . COLENBSANDER. C Th. VAN
B E V E N m J. N V AN H A U , E . J. DE H EESTE».
| t p . J. TU TEIN N OLTHENIÏIS, JAN VETH

De Jaargaag 1915 zal o a bevatten:
MARCBLLU5 EMANTS, Llefdekven.
iOHAN DE MEESTER. „Carmen
£MA BOUOfER-BAKKER. De andere Weg.
MA&GO SCHARTEN-ANTINK. De Zmkput.
Mr W H. DE BEAUFORT. Onvoorziene Gevolgen.
j > W G. C 3YVANCK. „Vermomde Oorlog”.
Prof. C SNOUCK HURGRON]E. Heilige Qoriog „made m
Genaaay".
Dr I. PRINSEN JX m . Het Seaümenteek bij Poih. WolffÖefcen en Post
3E MEESTER. Vincent van Gogh als Vriend.
. K. SNEYDERS D E VOGEL, Mistral en ajn Werk.
p VALKHOFE. De Stijl van Anatote Francc.
WILLlAM DAVtDS. De Oorsprong van de Don Joan -legende.
M. H. VAN CAMPEN. NederIamische Romandèrea van onzen
Tijd
Th A H- BLAAUW, Plantkunde *a psychische Verschijnselen.
Mevr V d BERGH VAN EYSiNGA-ELlAS. Vrouwe^mjd.
lACOB ISRAËL DE HAAN. Tijdzangen.
V C T O R VAN D E WOESTïJNE. Het Gelag la} Pholos.
K. c . w .. Zwitaensche verzen
prof. D- VAN BLOM. OoriöaS'Econotme.
Dr H. T. CDLENBRANDER, CforlogslitÈratuur.

y

Voort» bijdragen v aa: CAREL SOHARTEN. Dr. P H. VAN
MOERKERKEN J r . DIRK OOSTER. Dr P C
BOUTENS. HSLENE SWAJRTH en andettn.

N deze troebele öjden. waarin het schijnt of alles wankelt
op tipt grondslagen en onze aandacht slechts gevraagd
wordt voor grnwelen en ellende, is het goed zich, te her
inneren dat er nog vele andere <bagen zijn d*e voor de menachhetd van met minder gewicht geacht moeten worden, en die.
als de oortogsrainp voorbjj ia. in verduhbeUe mate onze aauvdacht zullen vergen. W a t kan men thans dan ook beter doen
dan degeltjke lectuur ter hand nemen, die over zulke onder
werpen handelt en zich. behalve in wat dagelijk» de kranten
brengen, te verdiepen in de lezing van goede belleöistische
stukken en door bevoegde hand geschreven opstellen over ge
wichtige vraagstukken vaa den dag? Deze worden in ruime
mate geboden door D E GfDS. die. telkens stipt op den eersten
vaa elke maand vecachilnende, een tijdschrift genoemd mag
worden dat van het beate levwt wat op allerlei gebied ia Neder
land wordt geschreven Ten einde een duidelijk denkbeeld te
geven van de groot* verscheidenheid die reeds in Ha enkelen
Jaargang te vinden is, van de bekende namea der talrijke mede
werkers dte hun werk aan DE GfDS afstaan en van de a«t»aJit ó t der door dezen behandelde onderwerpen, laten wij hirrachter
eene to rubrieken verdeelde opgave volgen van ö* bijdragen
welke in dea jaargang 19H werden opgenomea. Het ia niet
doenlijk fej elk dezer m het bijzonder stil te staan De lijst spreke
voor zich ielve. Slechts zij het ons vergaad er aan te herinneren
dat vele van deze artikelen, toen zij verschenen, bijzonder de
aandacht getrokken hebben, en dat wat in DE GfDS over
dea oorlog verscheen» met name de Buitenlandsch* Overzichten

I

169 Jan V eth (1864-1925),
redacteur van 1914 tot en met
1925,1887.
Zelfportret.

170 Hélène Swarth aan
J .N .v a n H all, 29 augustus
1915. D e dichteres werkte
vrijw el m aandelijks mee aan

168 Pagina’ s uit het
prospectus van De Gids voor de
jaargang 1915.

D e Gids.
169
H E R D E N K IN G

Hoe menig maal toen ik een jongen was
Zag ik de statie gaan over den dijk
Van wie, schuw en arm o f drijvend en rijk
Thans gelijk vergaan onder ’t wilde gras.
Ver van de steden bloeit de stille plek,
Laag aan het water tusschen riet en griend.
Waar niemand vreemd ligt en zoo menig vriend
Moge ik rusten van rusteloozen trek.
Hoe langen tijd? Deze of een andren dag
Zal een jongen, droomend als ik eens was
Mijn statie trekken zien over den dijk.

j j k

Hij denkt aan geen dood, die genieten mag
Zomer en zon, geur bevangt hem van ’t gras,
Dat zoetgeurend dichtgroeit over mijn lijk.

5.— .

Jacob Israël de Haan
1914

170
III

'Onze grijze
tempeltjes' :
1915-1938

DE W OLKEN

Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei.
De wolken schoven boven ons voorbij,
En moeder vroeg wat ’k in de wolken zag.
En ik riep: Scandinavië! en: eenden!
Daar gaat een dame! Schapen en de herder! De wondren werden woord en dreven verder,
Maar ’k zag dat moeder met een glimlach weende.
Toen kwam de tijd dat ’k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing:
Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.
- Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide,
En wijst me wat hij in de wolken ziet:
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide.
M . Nijhoff

1918

171 Portret dat J . N . van Hall
van zijn mederedacteuren kreeg
aangeboden bij zijn afscheid,
1916.
D oor Jan Veth.

112

Op zaterdag 18 december 1915 nam de inmiddels vijfen
zeventigjarige Van Hall in de laatste door hem voorge
zeten vergadering afscheid. Na afloop werd gedineerd
in hotel De 1’Europe. Namens redacteuren, oudredacteuren, medewerkers en de uitgever werd een ge
schenk aangeboden: Jan Veth zou de éminence grise
portretteren. Colenbrander werd, volgens de wens van
Van Hall, de nieuwe vertegenwoordiger en eindredac
teur van D e Gids, tegen een jaarlijkse vergoeding van
tweeduizend gulden. Naast hem werd De Meester, voor
de helft van dat bedrag, belast met de verantwoordelijk
heid voor het letterkundig gedeelte: de contacten met
auteurs en de beoordeling van literaire bijdragen.
Omdat Coenraad van Deventer in september 1915 plot
seling overleden was, Nolthenius meestal buitenslands
vertoefde en Van Hall met pensioen ging, was aanvul
ling van de redactie nodig. De Leidse historicus Johan
Huizingazou in elk geval in januari 1916 toetreden. No
belprijswinnaar H. A .L oren tz werd vergeefs benaderd
en ook slaagde men er niet in, een geschikte politieke en
koloniale specialist te vinden. Met meer resultaat klopte
D e Gids aan bij Lorentz’ collega, de Leidse natuurkun
dige J. P. Kuenen. Zo waren dan vanaf 1916 vier van de
in praktijk zes redacteuren, Van Blom, Colenbrander,
Huizinga en Kuenen, verbonden aan de Leidse universiteit. Een opvallend Leids aandeel in de redactie, dat her
innerde aan de dagen van Fruin, Buys, Vissering en
Veth, zou nog tot ver in de jaren vijftig in D e Gids aan
wezig blijven.
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172 Inform atief gedicht over
de samenstelling van de redactie
van De Gids na het vertrek van
j.N .v a n H all, ingezonden door
een enthousiaste abonnee, 1916.
Het gedicht werd niet geplaatst.

itv,

173 Reacties van de redac
teuren Van Blom , Veth en
Huizinga op het lofdicht op de
G/ife-redactie, februari 1916.

Jaargang 1916 opende met Colenbranders redactionele
verklaring ‘Bij het aftreden van Mr. J .N .va n H all’ . De
fouten van de voorbije decennia werden niet verhuld:
‘De Gids is de jeugd niet tegemoet gegaan.’ Bescheiden
waren de ambities voor de toekomst. ‘De redactie, voor
den tachtigsten jaargang aansprakelijk, zal haar best
doen. Zij stelt zich niet voor dat D e Gids het Nederlandsche leven zal kunnen beheerschen; de tijd is vermoede
lijk voorbij dat één tijdschrift zelfs daarnaar streven
kan. Zij wil dienen, en heeft het te doen met de zware
verantwoordelijkheid, die lange en grootendeels roem
rijke traditie haar oplegt.’ (1916, 1, 9)
De eerste erfenis van het verleden was een onaangena
me. De criticus Scharten, die zichzelf beschouwde als de
eigentijdse Potgieter, voelde zich ernstig te kort gedaan
toen hem bleek dat hij niet alleen gepasseerd was als op
volger van Van Hall en leider van D e Gids, maar zelfs
als redacteur. Hij stelde zijn eigen kwaliteiten ver boven
die van De Meester en achtte het dan ook vanzelfspre
kend dat deze, ten behoeve van de Nederlandse letteren,
zijn plaats aan hem zou afstaan. De Meester noch de
overige redacteuren voelden hier echter iets voor. Het
werd een slepende en pijnlijke affaire. Minder dan ooit
wenste de redactie Scharten in haar midden, maar zij
probeerde wel hem als criticus en medewerker voor het
tijdschrift te behouden. Uiteindelijk liet de verongelijk
te zich lijmen. Tot juni 1918 heeft Scharten zijn over
zichten nog voortgezet.
Maar er waren meer onaangename erfenissen. Colenbrander vond het hoog tijd een einde te maken aan het
willekeurige honoreringsstelsel. Sinds 1879 was het o f
ficiële tarief ƒ 2,50 per bladzijde. Maar onder Van Hall
was langzamerhand aan steeds meer schrijvers een ho-
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173
uit: A L B U M B L A D

‘Ik ben de perken langs gegaan,
de bocht der zonnige terrassen,
de flauw bewogen siergewassen,
de koele stammen van den laan
en heb de loten en de twijgen,
de weeke stengelen geplukt
en wat mijn handen konden krijgen
mij toegehaald en aangedrukt.
En in mijn armen liggen schoven
van alle rijkdom, die ik brak,
een schat mijn eigen wensch te boven
en wie ik liefheb, krijgt een tak.
J .H .L e o p o ld
1922

113

ger tarief uitgekeerd, geput uit een ‘redactiepotje’ dat
jaarlijks door de uitgever tot een contractueel bepaald
bedrag werd aangevuld. De honorering berustte op
‘gunstbewijs en willekeur’ , vond Colenbrander, en de
kosten rezen de pan uit. Vooral de vruchtbare Boutens
en Swarth, die zeven gulden per bladzijde ontvingen,
droegen, volgens de redactie, meer bij aan de uitputting
van de kas dan aan verrijking van de literatuur. ‘Hélène
geeft sinds jaren geen liefde meer’ , aldus Colenbrander,
‘ze tapt ze.’ Boutens rekte zijn gedichten door vier wit
regels tussen elk couplet te eisen. ‘Wij moeten niet kren
terig drukken’ , vond de secretaris, ‘maar D e Gids is een
tijdschrift en geen luxe-uitgaaf van gedichten.’
In maart 1916 werd uiteindelijk tot een nieuw honoreringsstelsel besloten: ƒ 2,50 per bladzijde, voor regel
matige literaire medewerkers echter ƒ3,50 per blad pro
za o f ƒ 0,25 per dichtregel tot een maximum van zeven
enveertig regels. Dit waren nog steeds behoorlijke ver
goedingen. Swarth en Boutens zegden echter veront
waardigd hun medewerking op. Maar binnen een paar
jaar keerden beiden terug op het oude nest.
De toeloop naar De Gids was in deze jaren enorm. ‘Ne
derland is dolzinnig geworden en stuurt mij meer stuk
ken toe dan ik lezen kan, sommige dagen vier o f v ijf te
gelijk’ , merkte Colenbrander op. Zeer veel werd afge
wezen, zeker van de niet-literaire inzendingen. ‘Men
zou bij al die af-te-wijzen inzendingen litterair misanthroop worden’ , klaagde Huizinga. ‘Wanneer stuur je
eens iets goeds?’ Zelfs gerenommeerde Leidse collega’ s
kregen hun stukken retour. ‘Onderwijzerswerk’ luidde
de kritiek; niet actueel o f algemeen genoeg, onrijp, niet
oorspronkelijk, niet treffend. Wat niet ‘ Gidswaardig’
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174 P . C . Boutens aan
J .N . van H all, 2 januari 1915
[= 1916]. Boutens biedt ‘Tien
Strofen uit de nalatenschap van
Andries de H oghe’ aan. De
redactie kon niet tot opname

11 4

besluiten omdat Boutens voor
de onbekende dichter hetzelfde
honorarium eiste als voor zijn
eigen werk. Later bleek de
naam een pseudoniem van
Boutens te zijn.

was, werd beleefd verwezen naar de concurrentie of
naar vaktijdschriften. Enthousiast-zoals over het
opstel ‘ Rechtskundige Significa’ van J.Is. de Haan
(september 1916)-w as men maar zelden.
Ook, o f juist, inzake literaire inzendingen drongen
vooral de beide historici aan op uiterste selectiviteit.
Waren zij geneigd te veel te verwerpen, De Meester
neigde tot het tegendeel. Hij vond in alle literaire rich
tingen doorgaans wel iets te waarderen. Zijn tactiek
was, ingezonden w erk-vooral poëzie-noch geheel te
weigeren, noch geheel te aanvaarden. Het resultaat was
dat de bellettrie in D e Gids een weinig markant en her
kenbaar uiterlijk vertoonde en kwalitatief sterk wissel
de.
Discussies over De Meesters beleid bleven dan ook niet
uit. A l direct in februari 1916 viel Huizinga over het ro
manfragment ‘Het geslacht der Santeljano’ s’ , door
Joost Mendes [ = Em. Querido]. Niet alleen vond hij de
stijl hopeloos gedateerd; afkerig als hij was van het al
te volkse, pathetische en lichamelijke, wenste hij dit
soort sociaal-realisme, waarin hij een ‘geile, vettige
joderigheid’ vond, niet in D e Gids. Colenbrander breid
de de categorie nog uit: ‘Te veel van dit genre en over
het algemeen te veel joden werk moeten wij m.i. niet
hebben.’ De M eester-die anders zelf een antisemitische
opmerking niet schuwde-vond het ‘bedenkelijk’ een
heel genre te verwerpen, zoals hij zich bij latere discus-

175 P .C . Boutens
(1870-1943), omstreeks 1916.
Tekening door W . A . van
Konijnenburg.

/
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Gids, w egw ijzer? K luizen aar,

uit: S E I N E N

verdoolde

waart ge· W at hebt gij, Gids, gedaan, in
al die vele j aren. w aarin gij u hebt aangem a
tigd dé plaats aan de spits onzer geestesgidsen op te eischcn? H ebt gij ooit iets gedaan?
Hebt gij ooit baan gebroken v oo r één ge
dachte — ja, 1»ebt gij o o it, sinds menschenh e u g e n i s , een baarrbreker tocgestaan zich on
gebreideld te uiten in uwe geposeerde p agi
na’s? Hebt gij ooit één inan van talent ont
dekt, o f zelfs maar aangem oedigd? H ebt gij
ooït iemand, iets, ergens, geleid? En, om niet
te spreken van leiden, aanvoeren, wegwijzen,
tot gids d ien en. . . . hebt gij o oit zelfs maar
gelijken tred gehouden met het voorw aarts
willende H ollandsche menschdom ? Zijt gij
zelfs m den pas gebleven niet uw tijd, met
ons volk? Is er ooit, sedert de dagen van
Huët. eenige leiding van u uitgegaan, eenige
bezieling voor ons H ollanders? H ebt gij ons
ooit met ideeën gevoed, om van idealen niet
te spreken? Neen im m ers? Fatsoenlijk zijt gij'
geneest, hoogst fatsoenlijk, w aarvoor dank.
Maai dat is alles. O rgaan van kliekjes zijt
gij geweest, van co terietjes.K u n t gij d atg elet
op de plaats dien gij nog altoos inneemt, v e r
antwoorden ?

BAZEL

Groen is de slag
van den stroom
door het dal
van den dag
heuvlen van licht
zijn de wallen
de stad is een fort
door de poorten
der bruggen
ligt zon gestort
over de ruggen
der golven
de stad is bedolven
onder het haar
van de zon.

En het . treurige is dat geen w oord van
protest tegen uw inertie, uw slaperigheid, uw
177

176

J A C O B I S R A Ë LL D E
B HAAN.

FRANSVAHMfERIS8TRAAT
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176 Fragment uit ‘De
verdoolde “ G id s” een
anonieme bijdrage in de
Haagsche Post van 8 januari
1916.

H . Marsman
1923

177 Jacob Israël de H aan
(1881-1924), omstreeks 1915.

178 Jacob Israël de Haan aan
H .T.C olen brand er, 19
november 1916. N a zijn ‘denkproef’ ‘W ezen en taak der

rechtskundige significa’ ,
verschenen in De Gids van
september 1916, stuurt hij weer
een ‘dichtproef’ .

sies ook zou verzetten tegen afwijzing van literaire stuk
ken op grond van zedelijkheidsopvattingen.
De Meester zocht in het literaire werk vooral naar ‘per
soonlijkheid’ . Vorm, stijl en inhoud waren van secun
dair belang. Veth daarentegen vond ‘beeldend vermo
gen’ de enig juiste beoordelingsnorm. Huizinga’s voor
keur lijkt vooral te zijn uitgegaan naar zorgvuldig
vormgegeven en idealiserend werk als van Dirk Coster,
Arthur van Schendel, Aart van der Leeuw.
De Meester stond ook alleen in zijn wens D e Gids actie
ver te laten ‘meedingen en meedoen in het bellettristisch
leven’ . Hij wilde het weleens proberen met jongeren als
Dop Bles, Karei Wasch, Frits Hopman, Victor van
Vriesland en Martinus N ijh off, wiens eerste inzending
door Colenbrander, Huizinga en Veth naar de papier
mand werd verwezen. Willem de Mérode en de zeer jon
ge expressionist Herman van den Bergh vonden ook bij
De Meester geen genade, maar een inzending van Theo
van Doesburg deed hem, op zijn typische manier, aarze
len: ‘ik las hem tweemaal e n . . . weet het nóg niet, ’t is
niet niets’ (oktober 1916). De meerderheid van de re
dactie koos voor betrouwbaar werk van auteurs die
reeds-elders-de duurzaamheid van hun talent bewezen
115

179 A . Roland Holst aan
Johan de Meester, 26 februari
1916. Hij stuurt zijn voorlopig
laatste verzen, kort voordat hij
in het ziekenhuis m oet worden
opgenomen voor een nieroperatie.
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hadden. ‘Wij mogen niet avonturen uit vrees dat ons
eens iets, zich later beter ontwikkelends zou ontgaan’ ,
aldus Veth in november 1916.
Een maand eerder had Veth, namens Z>e G/cfe, vruchte
loos onderhandeld om Albert Verwey ertoe te bewegen
zich bij De G/afc aan te sluiten en zijn blad D e Beweging
op te geven. Uit de poging blijkt niet alleen dat de redac
tie zich op het gebied van de literatuur-vooral de poë
zie-onzeker voelde, maar ook dat zij het verschil in be
doeling van D e G/Vis en D e Beweging niet belangrijk
achtte. Verwey, innerlijk triomferend nu D e Gids deze
knieval voor hem maakte, wees de toenadering koel en
uit de hoogte af. Hij was geen ‘redacteur voor dicht
kunst’ maar een ‘leider’ en kon alleen zijn belangrijke
rol in de Nederlandse samenleving vervullen als hij vol
ledig de beschikking had over een eigen tijdschrift. Eens
te meer zag hij bevestigd: ‘ de Gids kent een administra
tieve leiding maar geen ideële.’ Ook toen in
D e Be
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weging ophield, heeft Verwey noch zijn mederedacteur
Is.de Vooys zich bij De Gids aangesloten, al heeft de
laatste dit wel overwogen.
De Meester bleef dus verantwoordelijk voor de litera
tuur, maar veel ruimte kreeg hij nooit. Poëzie van Van
Nijlen en Bloem werd in 19 17 voor het eerst door D e
Gids aangenom en-Huizinga vond het werk van de laat
ste zelfs ‘van het beste wat ik er na Boutens’ vertrek in
zag’ -m aar voor verzen van N ijhoff en de novelle ‘A f 
scheid’ van Van Oudshoorn moest De Meester zich
schrap zetten. Het leek hem ‘gunstig voor ons literair
prestige’ nu eens iets te plaatsen van deze controversiële
auteur, die nu tenminste iets aanbood ‘ dat er, wat fat
soen betreft, door kan’ . M aar volgens Colenbrander
had D e Gids zich niet te bekreunen om ‘het oordeel van
“ het literaire Nederland” ’ . Toch werd, omdat Huizinga nu De Meester enigszins steunde, ‘A fscheid’ ge
plaatst (december 1917), tot genoegen van Van Ouds-

UIT ITALIE

De welige heuvelen zijn goud en groen, en blauw
de groote ledige Apennijnen in de verte W ijd, vaag geluk, ga nu te rade bij mijn harte:
wat is het dat ik tot den dood beginnen zou?
Laat ik mijn zwervende oogen nu gesloten houden
tot de stem van mijn zwakker stem weer in mij spreekt:
het aangaan in den nacht van de Noordzee, die breekt
aan de Hondsbossche Wering die mijn vaderen bouwden.
A . Roland Holst

1923

Qist

180 A . Roland H olst (1.),
redacteur van 1920 tot en met
1933 en M .N ijh o ff (1894-1953),
redacteur van 1926 tot en met
1933 en van 1941 tot en met
1946, omstreeks 1920. Roland
Holst schreef op de achterzijde
van de foto: ‘ De poëzie van ’ 80
/ was zonder tw ijfel prachtig; /
Maar die van thans / m aakt ook
geen kwade kans! / Leer dat
(z.o.z.) / maar van ons beiden.’

V-

181 A lbert Verw ey aan Jan
Veth, 15 september 1916.
Verwey voelt niets voor een
fusie tussen De Beweging en De

Gids.

— y

181
182 A . Roland Holst (1.) met
J. C . Bloem (1887-1966) en een
onbekende dame, omstreeks
1916.

182

117

183 Mening van J. H uizinga
over de gedichten ‘ Jacques’ en
‘N ovalis’ van M . N ijh o ff,
3 december 1916. Ze werden
niet geplaatst.

184 Carry van Bruggen aan
H. T . Colenbrander, omstreeks
1917. Ze is van mening dat
de redactie zich vergist in
het afw ijzende oordeel over
haar filosofische essay
‘ Prom etheus’ .

A U G U S T U S 1914 . —B E L G I Ë

De morgen grauwt in scheemring door het dal.
D oor heete stilte klinkt dag en nacht voort,
Met staage slage’ als donder nooit gehoord,
De wederkaatsende kanonnen-schal.
Diep in den donkren grond gegraven zal,
W ijl ’t bommenploffen rund en paard vermoordt,
De troep zijn eigen lieven grond nu voor ’t
Laatste verdeedgen tegen d ’overval.
O mannen die, in duister vuil vertoevend,
Naast starre vrouwe’ en kindren hulpbehoevend,
’t Rein harte sterk in ’t lijdend lijf behield,
Als louter goud in stik-donkere mijnen,
Kwam uwe kracht mijn kwijnend volk verschijnen,
G ij, die den dood geproefd hadt vóor gij v ie lt...
L. van Deyssel

1923

185 Carry van Bruggen
(1881-1932), 19 11 .
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186 Kopij voor het’ openings
gedicht van de cyclus ‘ In memoriam’ , waarmee J. W .F .
Werumeus Buning in november
1917 debuteerde in De Gids.
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hoorn, die zich-zoals hij al in januari had geschreven-tot D e Gids richtte omdat zijn ‘reputatie [...] wel
iets meer degelijkheid verdragen’ kon.
Carry van Bruggens filosofische essay ‘Prometheus’ , in
juni 1917 in ontwerp aangeboden, haalde het niet. De
historici zagen meer tekortkomingen dan verdiensten.
‘Arme Meester, die er negen schriften vol van las!’ no
teerde Huizinga. Trots antwoordde de schrijfster na de
afwijzing: ‘Later zal ik U het voltooide boek ter lezing
zenden, en gij zult erkennen dat ge U hebt vergist’ (ok
tober 1917). Gedichten uit Werumeus Bunings cyclus
‘In memoriam’ werden in 1917 na zorgvuldige maar
schoolmeesterachtige kritiek aangenomen en in novem

ber geplaatst. Maar negentien sonnetten van Adwaita
[= J .A .D è r Mouw], in augustus 1918 via V .E .v a n
Vriesland aangeboden, werden afgewezen en hetzelfde
lot was ondanks de steun van De Meester ook enkele in
zendingen van N ijhoff beschoren.
De meer dan incidenteel in D e Gids aanwezige auteurs
waren in deze jaren Dirk Coster, met zijn ‘Marginalia’
(1917, 1919), A art van der Leeuw, Arthur van Schendel, Dop Bles, Herman Lijsen, P.O tten, S. Pinkhof,
P.Raëskin, F.Rutten, Annie Salomons, Augusta de
Wit en Johan de Meester. P. H. van Moerkerken jr. was
in 1916 vertegenwoordigd met zijn roman ‘André Camp o ’s witte rozen’ en het echtpaar Scharten-Antink in
119

L. S.

De Redactie van De Gids heeft besloten, niettegenstaande
de groote stijging van druk- en papierkosten, althans voorlooptg den omvang van het tijdschrift niet in te krimpen.
Nochtans vindt zij in den dreigenden nood een welkome
aanleiding, bij alle medewerkers van De Gids beleefdelijk
aan te dringen op bondigheid. Aan den in onzen tijd sterker
dan ooit geldenden eisch van verscheidenheid kan de redactie
alleen voldoen, indien de inzenders e r zich zooveel mogelijk
op toeleggen, geen stukken aan te bieden die den otnvang
van 1 a IV» vel druks te boven gaan.
Namens de Redactie
Nov. 1917.

1918 met de Florentijnse roman " t Geluk hangt als een
druiventros’ . Over twee jaargangen (1917-1918) strekte
zich de omvangrijke roman ‘De leemen torens’ uit van
Herman Teirlinck en Karei van de Woestijne. In groei
ende waardering mocht zich A . Roland Holst verheu
gen, van wie in 1916 ‘De dood van Cuchulainn’ en
‘Deirdre en de zonen van Usnach’ , en in de volgende jaren verzen uit de reeks ‘Voorbij de wegen’ werden opge
nomen.
Een aflevering bevatte gemiddeld veertig procent bellet
trie, tien procent artikelen over-m eest oudere Neder
landse en Europese-literatuur en kunst, dertig procent
bijdragen op wetenschappelijk en maatschappelijk ge
bied en twintig procent regelmatige rubrieken: het
binnen- en buitenlands overzicht, toneel, bibliografie.
De voorkeur van de meeste redacteuren lag onmisken
baar bij het wetenschappelijk essay. Ook werd, met op-

de Redacteur-Secreiaris
H. T. C O LEN B R A N D E R .

187 Oproep tot bondigheid
aan de medewerkers van De
Gids, met het oog op de snel

stijgende druk- en papier kosten, november 1917.

187
IN D E L O O P G R A A F

Zij graven gerangschikt in lange rij;
Zij graven geluidloos zij aan zij.
De nacht begunstigt het trage werk
En houdt ze in zijn schuts, dat de dag het niet merk’ .
Zij graven gestadig zonder een woord.
Hun zweet stolt paarlen; zij graven voort.
Reeds was ’t een bedding; het werd een gang.
Zij graven koortsachtig, stonden lang.
Nu is het een gracht, een diepe vaart,
Als de eerste van hen den ochtend ontwaart.
De dag staat grauw in de grauwe lucht.
Zij zijn in de diepte der loopgraaf gevlucht.
Nog graven zij dieper, zonder geluid,
Als groeven zij ’t hart der aarde uit.
Het merg van den grond is niet mak, niet mul,
Maar de aarde is zoo moederlijk goed en gul.
188 P .N .v a n E y c k
(1887-1954), omstreeks 1920.

Zij neemt ze aan haar boezem, zij fluistert ze in ’t oor:
‘Hij sterft niet, die ’t leven met eere verloor.’
En de strijd vangt aan met het dagbegin:
Zij groeven zich in hun graven in.
Felix Rutten
1915

120

Joost, J. P. Kuenen, D. van
Blom en Johan de Meester.
Foto door Technisch Fotobureau.

ï 89

De G/ds-redactie bijeen in
de tuin van Jan Veth, omstreeks
1920. V .l.n .r. de heren A . der
Kinderen, J.H uizinga, J. Veth,
H -T. Colenbrander, Veths zoon

M

5” brengt ditmaal minder litcgewooalijk. De lezors verlieiets bij, want de novellen die
bet eerste tijdschrift der Nederlandsche
bourgeoisie den laatsten tijd het licht
ideed zien, waren bw eu en peil. Vroeger
kon men verwachten dat w at de „O io s"
bracht, al w as het nog zoo onbeduidend;
toch eesug literair fatsoeu ophield, maar
jdat deden noch de onbenullige aanecnrfjgirsg van trucjes „E en weerzien” van
'Annie Salonions, noch „D e Vuisten” vau
Steijnen, noch 't stumperige kostschoolmeisjesopstel „U it den studententijd van
Enima M argant” , door Marie Klinkha
mer— Van Hoytema. Men krijgt den in‘Órufc dat de heer De Meester, de bladzij
den van „D e Gids” wel w at vrij dienst
baar maakt aan 2ij.i protectieneigingen;
cok de literaire critiek wordt door heer
herhaalde!ijk aan zeer oubekwame han
den toeverrrouwd. O ver zijn eigen romar
jjWalmende lampen” zullen wij na d<
voltooiing nog wel spreken. Voor ons ii
ta dit nummer het belangrijkst, dat he
van Van Collem, voor het eerst (als wi
ons niet vergissen) een drieta! gedichtei
brengt, een late voltooiing van zijn er
kenning door de burgerlijke cr!'i :k. Zeei
voordeelig komt onze partijgenoot ui
)egenover den and eren d i: 1 xt in di‘
attmmer, Herman Lijsen, toch nog niei
eea van de minste onde/ d° twaaif-insen-dozijn-dichters der se rie u s tijd
schriften. Hoe slap en oudbakken doen
diens zorgvuldig uitgewerkte vtrbeeldinkjes tegen de eenigszins iuige krachi
van Van Collem. Eenige vaagheid van
gedachte is dezen dikwijls en ook hier
tigen en ik zou niet graag beweren dat
ik altijd precies begrijp w at hij eigenlijk
met een gedicht als geheel bedoelt, maat
hij beschikt over groote spontaniteit en
m erkwaardige frischheid, en zeker ook
over de mecot intensieve en oorspronke
lijke verbeelding van alle Nederlandschi
dichters die na werk leveren. D e toepas
selijkheid van den titel „N ieuw e iiederer
.der gemeenschap” is niet groof..
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190 Bespreking van het
oktobernummer van De Gids,
verschenen in het socialistische
weekblad De Tribune, 11
oktober 1919.
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191 Herman Teirlinck aan
Johan de Meester, februari
1918. In het maartnummer van
De Gids werd medegedeeld dat
de publikatie van de roman in
brieven De leemen torens, die
Teirlinck samen met Karei van
de W oestijne schreef, werd
gestaakt.
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192 J.P .K u en en (1866-1922),
redacteur van 1916 tot en met
1922, tijdens een natuurkunde
les voor arbeiderskinderen,
omstreeks 1920.
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193 Menu voor een m aaltijd
van de redacteuren ten huize
van Jan Veth, met een versje
van de gastheer op de jongste
redacteur A . Roland Holst.
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194 Handschrift van het begin
van ‘ In m em oriam ’ van
J. C . Bloem , dat werd opge
nomen in De Gids van juli 1920.
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zet, vrij veel ruimte gegeven aan bijdragen over zaken
als ontginning, elektrificatie, spoor- en waterwegen,
werkloosheidsverzekeringen, strafrechtvernieuwing en
tuberculosebestrijding in Nederland. Defensievraagstukken, zowel van technische als van maatschappelijke
aard, kwamen eveneens regelmatig aan bod.
Het G/öfc-publiek werd, in vaak uitstekende artikelen,
geïnformeerd over belangrijke natuurwetenschappelij
ke ontwikkelingen. Redacteur Kuenen zelf legde in
maart-april 1917 de relativiteitstheorie en haar conse
quenties uit. De psycholoog G. Heymans stelde in april
1921 ‘Leekenvragen ten opzichte van de relativiteits
theorie’ en kreeg antwoord van de fysicus A . D. Fokker
in diens opstel ‘ Relativistische studie’ (november 1922).
Lodewijk van Deyssel echter zag zijn ‘bladzijden be
treffende Einstein’s Relativitats-theorie’ afgewezen.
‘Het stuk is vol van misverstand en beteekent niets,’
oordeelde Kuenen droog (januari 1922).
In juli 1918 ging Kuenen in op de fysische schattingen
over ‘De ouderdom van de aarde’ , in mei 1919 behan
delde Lorentz de ‘Uitkomsten der spectroscopie en de
theorie der atomen’ en in mei 1920 schreef dr.H k.de
Vries op verzoek van D e Gids ‘Over meerdimensionale
ruimten’ . De Leidse astronoom W .d e Sitter besprak,
onder de titel ‘De bouw van het sterrenstelsel’ , de bete
kenis van zijn leermeester J. C. Kapteyn voor de moder
ne astronomie (juli 1921). Een jaar later herdacht Huizinga zijn overleden vriend Kapteyn. In november 1922
was het aan Lorentz om Kuenen te herdenken, die in ok
tober was overleden.
Kuenens laatste bijdrage betrof ‘De hemelsferen bij
Dante’ , in het speciale nummer bij gelegenheid van
Dantes zeshonderdste sterfjaar (september 1921). Over
de geschiedenis van de natuurwetenschappen werd ge
schreven door dr. Ch. M. van Deventer, d r. D. de Lange
jr. en dr.E. J.Dijksterhuis. Erfelijkheidsvraagstukken

195 Dante Alighieri

De Gids werd gewijd

(1265-1321), aan wie bij de gele
genheid van zijn zeshonderdste
sterfdag een nummer van

(september 1921).
Gravure door Ch. H offm eister.

D E G A L E IS L A V E N Z IN G E N

Goden, die wonen waar nachtwind en sterren den hemel verheugen,
goden, wij dragen de dagen gelijk onze ketens, de zware;
eendere riemslag van knechtschap op eendere maat van verneedring
drijft ons den dood tegemoet, en de hoop op zijn kus van bevrijding.
Eens verbreken de ketens en onze leeflooze lijven
dalen in donkere zee, en de storm zingt een bandeloos lijklied
totdat de vloeden hen spoeden naar eeuwige Okéanos grensloos.
Doch onze zielen vleugen vrijuit en landen als vogels,
goden, bij U , waar nachtwind en sterren den hemel verheugen.
Theun de Vries
1926

kwamen in 1916 aan de orde, en de neuroloog C .T . van
Valkenburg ga f inzicht in de fysiologische bepaaldheid
van psychische fenomenen als ‘Gevoel en gewaarwor
ding’ (januari 1917) en ‘W il en drift’ (maart 1918). Te
genover Freud stond hij kritisch maar niet onwelwil
lend; in ‘Freudisme voor iedereen’ , zoals hij een popu
larisering van de dromentheorie door N .van Suchtelen
betitelde, zag hij echter weinig goeds. Van Suchtelens
‘Uit de diepten der ziel’ werd in dezelfde Gidsaflevering (juni 1918) ook door de Leidse godsdienst
historicus W .B.Kristensen gekraakt.
Nuchter en kritisch ingesteld als de redacteuren waren,
boden zij toch geregeld, hoewel vaak na lange discussie,
ruimte aan bijdragen van wijsgerige en levensbeschouwelijk-bespiegelende aard. De stukken waren niet zel
den zeer ambitieus en hadden meestal ten doel, de ‘ho
gere waarden’ in het leven veilig te stellen. Een belang
rijk aandeel vormden daarnaast de historische bijdra
gen .D e jo n g e d r. Pieter Gey 1 werd vanaf 1917 een gere
gelde gast met bijdragen over Nederlandse en Britse ge
schiedenis. Colenbrander publiceerde in de jaren 19191922 zijn ‘ Studiën over de Nederlandsche restauratie’ in
De Gids, Huizinga zijn fraaie opstellen over de kunst
der Van Eycks (juni-juli 1916), Am erika (juli-augustus
1918), het Renaissance-probleem (oktober-november
1920), de dood bij Dante (september 1921). In ‘Twee
worstelaars met den Engel’ (juni-juli 1921) rekende hij
af met de geschiedfilosofische speculaties van Oswald
Spengler en H .G . Wells.
Gematigd en terughoudend was D e Gids in het politie
ke. Colenbrander maakte in zijn Binnenlandsch Over
zicht (december 1918) weinig ophef van Troelstra’s revolutiepoging. De sociaal-democratische leider was ‘be
neden zijne taak gebleken’ , maar rechts deed er beter
aan met doeltreffend beleid een einde te maken aan on
zekerheid en ontevredenheid. Van de georganiseerde

Wat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?
Een lamp, die kwijnt; een oog, dat nederstaart.
W at werd er van den storm, dien gij bestondt?
Een dolend blad, dat nog zijn rust niet vond.
W at heeft de liefde in uw hart gedaan?
Zij deed mij ’t leed der eenzamen verstaan.
Wat bleef van allen glans, die langs u ging?
Niets dan de zingende herinnering.
H .W .J .M . Keuls
1924

123

196 D . van Blom (1877-1938),
redacteur van 1913 tot en met
1938, 1930.
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197 Menu voor een redactiediner ten huize van Jan Veth,
juli 1921. Op de fo to
J. H uizinga (1.) en Jan Veth. De
gastheer schreef de tekst en
verwerkte in het m enu, soms
enigszins gevarieerd, namen van
een aantal recente bijdragen aan

■t6od](lun us4

iiasuaiMlufm »M

d a n i\ u n sa r» .iasaalB i'U B it zu a u tu ro a u ü ts a a
K t 6 * o m u i l i .s » t i i i U t i e ;" n y i a s

ä»r

;.u it a r u a r B ib lio t h e k
it o r s a u n la t ia iiÄ « » « k a t ls a l» «

De Gids.

196

Ut <060
198 De Bibliotheek van de
Communistische Academ ie te
M oskou vraagt om regelmatige
toezending van De Gids,
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20 november 1925. Het insti
tuut streeft ernaar de commu
nistische literatuur van de
hele wereld te verzamelen.

royalistische aanhankelijkheidsbetuigingen moest de
G/ife-woordvoerder niet veel hebben: Oranje was geen
‘propagandamateriaal-tegen de socialisten zoomin als
tegen elke andere richting’ (19x8, iv , 474).
Een beschouwing in de beste G/ifc-traditie was D .van
Bloms artikel ‘ Socialistische crisis’ (april 1920). Het so
cialisme mocht niet langer genegeerd worden, vooral
niet nu het van utopisch en dogmatisch steeds meer reëel
en pragmatisch leek te worden. Een socialistische maat
schappijhervorming wenste Van Blom allerminst, maar
hij vroeg wel om een zakelijke beoordeling van de toe
pasbaarheid van socialistische principes in bestuur en
bedrijf.
T .H . Fokker, Nederlands consul-generaal te Kiëv ten
tijde van de Oktober-revolutie, nam in februari 1920 de
pen op tegen de Nederlandse communistische sympa
thisanten: ‘Voorlichting van het publiek schijnt thans
de onafwijsbare plicht van allen, die het Communisme
in Rusland zelf aan het werk hebben gezien.’ (1920, 1,
262) Een uitgesproken antisemitisme deed afbreuk aan
de waarde van zijn, overigens goed gedocumenteerde,
beschrijving van de toestand. In het najaar van 1924 gaf
C .B a a k een eerste, zeer informatieve, beschouwing
over ‘Het Fascisme en het nieuwe Italië’ . Onmisken
baar klonken hierin begrip en sympathie voor Mussoli-

ni’s optreden door, al beklemtoonde Baak dat de bewe
ging alleen bestaansrecht had in de Italiaanse omstan
digheden.
Ook na de dood van Van Deventer bleef D e Gids aan
dacht schenken aan de verhouding tussen Nederland en
Indië. De meeste artikelen-van S.Ritsem a van Eek
(1917 en 1918), J .C .v a n Eerde (1919 en 1921), Colenbrander (1922), J .P .va n Limburg Stirum (i925)-bevatten de overtuiging dat aan Indië steeds meer bestuur
lijke zelfstandigheid moest worden gelaten. Het gebied
zou op den duur een autonoom en aan Nederland ge
lijkwaardig overzees rijksdeel moeten worden van één
Staat der Nederlanden, een associatie naar het model
van het Britse Gemenebest. Overheersing kon niet lan
ger de aard van het Nederlandse bestuur zijn: de Indi
sche bevolking ontgroeide aan zulk gezag en Nederland
bezat niet de macht het te handhaven. De enige basis
voor een blijvende nauwe associatie met Indië kon zijn:
het wederzijdse besef van een belangenovereenkomst.
Nederland moest daarom Indië in de praktijk het be
lang van zo’n blijvende band tonen. J. C. van Eerde be
toogde vooral de noodzaak, de koloniale volkenkunde
tot richtsnoer van het beleid te maken. Het westerse cul
turele superioriteitsbesef stond een juiste waardering
van uitheemse culturen in de weg. Nederland moest de
Indische volken in staat stellen ‘zich te ontwikkelen vol
gens hun aard en niet volgens den onzen ’ (1919, m ,
234).
Eind 1919 nam Tutein Nolthenius afscheid van de re
dactie. In zijn plaats trad de eenendertig jarige dichter
Adriaan Roland Holst. Zijn heel persoonlijke en toch
met de traditie verbonden werk werd, zeker de laatste
jaren, door de hele Gids-redactie ‘van groote waarde’
geacht. Ook Roland Holst, van zijn kant, beschouwde
juist De Gids ‘als het aangewezen onderdak voor poë
zie, die [ . . . ] - liever dan zich te doen beïnvloeden door
de buitennissige groepeeringen van dezen tijd ,-d e
groote traditie in eere houdt’ (januari 1917). De Meester
hield de zorg voor het literair proza; Roland Holst werd
nu de al lang gezochte redacteur voor poëzie. De Gids
hoopte via deze diplomatieke en gematigde jongere het
verflauwde contact met de literaire wereld enigszins te
herstellen. Roland Holst heeft zich inderdaad als redac
teur zeer verdienstelijk gemaakt. De hoogvereerde
J. H. Leopold wist hij te bewegen tot diens eerste en eni
ge Gids-bijdrage, het gedicht ‘Album blad’ (februari
1922), al lukte het niet ook de cyclus ‘Oostersch’ te ver
werven. J .C . Bloem ging in r92oen 1921 regelmatig bij
dragen, Aart van der Leeuw werd een vaste gast. Ook
deed Roland Holst moeite Werumeus Buning en Nijhoff, die inmiddels hun heil bij andere tijdschriften
hadden gezocht, naar D e Gids te halen. Pas in 1924 ging
dit streven vrucht afwerpen.
Maar zoals De Meester eerder, kreeg ook Roland Holst
weinig ruimte voor werkelijke vernieuwing. Hij wilde
dat De Gids ook aan talentvolle maar nog experimente-

DE OVERTOCHT

De eenzame zwarte boot
vaart in het holst van den nacht
door een duisternis, woest en groot
den dood, den dood tegemoet.
ik lig diep in het kreunende ruim,
koud en beangst en alleen
en ik ween om het heldere land,
dat achter den einder verdween
en ik ween om het duistere land
dat flauw aan den einder verscheen.
die door liefde getroffen is
en door het bloed overmand
die ervoer nog het donkerste niet,
diens leven verging niet voorgoed;
want de uiterste nederlaag
lijdt het hart in den strijd met den dood.
o! de tocht naar het eeuwige land
door een duisternis, somber en groot
in de nooit aflatende angst
dat de dood het einde niet is.
H . Marsman
1926

SO N N ET VAN BU R G ER D EU G D

De trammen tuimlen door de lange straten;
A l ’t leven buiten, en de ramen dicht;
W at thee voor ons en de avond te verpraten.
De lamp streelt rustig ons voornaam gezicht.
Inbrekers, wurgers, roovers en piraten,
En de eerste Zondvloed en het laatst Gericht Elke onrust heeft ons deugdzaam hart verlaten.
O thee! o vriendschap! o kalmeerend licht!
Straks ’t koesterende donker; morgen loopen
W ij opgefleurd te koopen o f verkoopen:
Tragedie blijft tragedie, klein of groot.
Genoeg vermoeienis om ’s nachts te slapen;
Alle overgangen tusschen lach en gapen;
En aan het eind, de Liefderijke Dood.
E. du Perron
1928
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199 H . Marsman aan
H . T. Colenbrander,
5 november 1922. Marsman
zou een bijdrage leveren over
het Duitse expressionisme.
Gesigneerd portret van

H. Marsman (1899-1940), 1924.
Foto door W . E. Abstede.
202 J.H uizin ga (1872-1945),
redacteur van 1916 tot en met
1932, 1929.
Litho naar een potloodtekening
door L . O . W enckebach.

200 J.H uizinga aan
A . Roland Holst over de beoor
deling van een essay van
H . Marsman, 23 mei 1922.
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203 A chterzijde van een brief
kaart van J. H uizinga aan
H .T .C olen bran d er, mei 1916.
Huizinga m aakte rebussen van
acht namen van wijsgeren:

Hegel, Kant, Leibniz, Wundt,
Bergson, Plato?, Nietzsche en
Bierens de Haan.

rende jongeren plaats en begeleiding zou bieden. Hij
vond echter vooral Huizinga tegenover zich, die be
paald afkerig was van het onrijpe, onevenwichtige, het
gewild-modernistische in de uitdrukkingsvormen van
de artistieke avant-garde. Het conflict spitste zich toe
op de medewerking van een authentiek maar zoekend
dichterlijk en kritisch talent als Marsman. Een voorstel
van Roland Holst, Marsmans artikeltje over Georg
Heym en vier expressionistische verzen (‘D elft’ , ‘Scheveningen’ , ‘Bazel’ en ‘Stralsund bij nacht’) op te ne
men, leidde in december 1922 tot principiële discussie
over de positie van de poëzieredacteur. Huizinga vroeg
hem dringend: ‘Laat U toch niet langer door dezen
would-be poëet en criticus van eenige begaafdheid in de
luren leggen! Zie toch in, dat dit alles in den grond vol
komen onbeduidend is, een puistje van de kwade sap
pen van het moderne leven. [...] Laat ons toch den
moed hebben, om ouderwetsch te zijn, en dit soort werk
hooghartig te negeeren’ (januari ^ 23). Veth deelde
Huizinga’s overtuiging, maar steunde toch Roland
Holst: in een tijdschrift moesten ‘in zekere mate ook de
“ Lfaarten einer Zeit” ’ aan bod komen. Om de positie
van Roland Holst te redden besloot men tenslotte de ge
dichten ‘Bazel’ en ‘ Stralsund’ te plaatsen (mei 1923).
Roland Holst gaf niet op. In april 1923 had hij al weer
Marsmans expressionistische profetie ‘Praeludium
M ortis’ ingebracht, mede met de bedoeling de jongeren
die H et Getij hadden verlaten ‘in nader verband tot “ de
Gids” te brengen’ . Colenbrander voelde er weinig voor
zijn eerbiedwaardig tijdschrift afhankelijk te maken
van de ongeregelde arbeid van ‘een hoop pretentieuze
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204 Voorstel voor de
verwoording van een afwijzend
oordeel over een inzending
gedichten, door A . Roland
H olst, januari 1921.
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zwakkelingen’ die niet eens in staat waren hun eigen
blaadjes in stand te houden. Marsmans stukje werd des
ondanks geaccepteerd en, evenals de twee gedichten, als
Fremdkörper in het meinummer opgenomen. Nog
steeds niet geheel ontmoedigd, stuurde Roland Holst
direct Marsmans essay over Trakl en een bijdrage van
H. van Elro [ = Roel H ouwink]; werk van Slauerhoff en
Van Wessem stelde hij in het vooruitzicht. Het verzet
tegen Marsman werd langzamerhand opgegeven. Van
Elro, Hendrik de Vries en Slauerhoff maakten in 1924
en 1925 hun G/cfe-debuut. Pas in 1925 werd na de zo
veelste onenigheid besloten Roland Holst voortaan de
vrije hand te laten.
Z elf droeg hij in de jaren twintig vooral poëzie b ij. Over
de eigentijdse en oudere literatuur werd in D e Gids ge
schreven door Bloem, Marsman, N ijh o ff en Erens. De
literatuur- en kunsthistoricus André Jolles publiceerde
tussen 1921 en 1933 een groot aantal artikelen over we
tenschappelijke literatuur- en kunststudie. In 1923 werd
P .N .v a n Eyck door Roland Holst uitgenodigd regel
matig bijdragen over Nederlandse dichtkunst te gaan le
veren. In 1924 en 1925 wijdde hij, onder de titel Nederlandsche poëzie, zeer degelijke, diepgaande studies aan
het werk van Verwey, Bles, Marsman, Leopold, Van de
Woestijne, N ijh off, Boutens, Werumeus Buning, Besnard en Hendrik de Vries. De reeks was van een hoog
peil en verleende de G/üfr-kritiek zeker een nieuw gezag.
Toch werd van Van Eycks diensten verder afgezien, for
meel omdat zijn stukken wel al te zwaar zouden zijn, in
feite omdat zijn kritieken en zijn eigen poëzie geheel een
voortzetting vormden van het programma van D e Be
weging, hetgeen niet met de bedoeling van Roland

VERS

W at is dit een zoete verbintenis,
u en de dood en ik.
Dat liefde er niets bij heeft ingeboet,
te geraken tot deze rust.
Nu al de vuren zijn gebluscht,
gaan we over de zachte asch
en denken wat geleden moest,
voor ieder tevreden was.
G . Achterberg
1928

205 J .G resh o ff (1888-1971)
en M atthijs Vermeulen
(1888-1967) op de redactie van
De Telegraaf, omstreeks 1920.
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206 Zelfportret door
R. N . Roland H olst, als onder
tekening van een brief aan
J.H uizinga, 13 augustus 1925.
Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk voegde nog enkele
206
woorden toe.
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De maan weent over de waatren
Om ’s werelds leed te verzachten,
Zij heeft maar enkele nachten
En weet dat het niet zal baten.
L ^ d i
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De wereld wankelde lang
Tusschen geluk en ellende,
Maar duldt nu rampen en dwang,
A lsof hij nooit anders kende.
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Het bare zwarte gebergte
Ligt hard in het milde vlieten.
De golven zijn moegetergd en
Willen geen glans meer genieten.
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Maan straal liever niet meer,
O f wordt een groot rond brood
En daal zoo in Shan Si neer,
En redt het van hongersnood.
J. Slauerhoff

1931
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207 T o p N a e ffa a n
H. T. Colenbrander, 5 januari
1928. De schrijfster is niet
langer bereid aan De Gids mee
te werken.
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Holst overeenkwam.
Diens positie werd versterkt toen in januari 1926 Nijhoff in de redactie werd opgenomen. Tegelijk trad de
beeldend kunstenaar en schrijver Richard Roland
H olst-oom van de dichter-toe: hij nam de plaats in van
Jan Veth, die in 1925 overleden was. De redactie werd
in de breedte versterkt door de toetreding van
mr. D. Crena de Iongh, directeur van de Nederlandsche
Handelmaatschappij. Een jaar tevoren was in de
Amsterdamse hoogleraar natuurkunde J.D .va n der
Waals jr. de opvolger gevonden van Kuenen.
A. Roland Holst en N ijh o ff kregen geheel de verant
woordelijkheid toen De Meester zich om gezondheids
redenen in juni 1927 terugtrok. In 1926 was D e Gids,
na tweeënveertig jaar, definitief Hélène Swarth kwijt
geraakt, die ervoor bedankte (‘ Op mijn leeftijd en met
mijn naam’) haar werk ter beoordeling voor te leggen
aan de jongeren. Daarentegen waren nieuwe auteurs,
als Donker, Slauerhoff, Theun de Vries, Greshoff, Du
Perron, Van Geuns regelmatig te gast vanaf 1925, en
meer incidenteel ook Van de Woestijne, Boutens, Werumeus Buning, Achterberg, De Mérode, Van Nijlen,
Marsman en Emmy van Lokhorst.

208 V .l.n .r.: J.S lau erh off
(1898-1936), A . Roland Holst
en E. du Perron (1899-1940),
1930.
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209 G . Achterberg
(1905-1962), omstreeks 1940.
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210 G. Achterberg aan
H .T .C olen b ra n d er, 20
september 1928. Colenbrander
zond de brief door aan
A . Roland Holst met een lijst
van poëziebijdragen die nog op
beoordeling wachtten.
211 Handschrift van het
gedicht waarmee Achterberg in
april 1928 debuteerde in Z?e
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Opvallend in deze jaren waren enkele grotere vertalin
gen, onder meer van C. F. Ram uz’ ‘De geschiedenis van
den soldaat’ door N ijhoff (1926) en Paul Yaléry’s ‘De
avond met den heer Teste’ door A . A .M .S to ls (1927).
Aan het literair proza leverden nog steeds ouderen als
De Wit (1926) en De Meester-m et drie romans rond
1930-aanzienlijke bijdragen. Een regelmatige gast was
ook R .van Genderen Stort. Jaargang 1929 bevatte het
verhaal ‘Larrios’ van J. Ravenswood [ = J.Slauerhoff],
1930 de roman ‘Twee meisjes en ik ’ van A . H. N ijhoff,
1931 de romans ‘Eric’ van G. Walschap en ‘Het leven
dat wij droomden’ van M. Roelants, wiens ‘Komen en
gaan’ in jaargang 1926 was verschenen. Van Schendel
stond in 1930 ‘ Het fregatschap Johanna M aria’ en ‘Het
eiland in de Zuidzee’ en in 1931 een reeks korte proza
schetsen aan D e Gids af. Vestdijk maakte in 1932 met
verzen zijn entree in D e Gids, en dezelfde jaargang telde
ook Werumeus Bunings grote publiekssucces ‘Maria
Lécina’ en de eerste reeks verzen uit ‘Een winter aan
zee’ van Roland Holst.
De buitenlandse literaire actualiteit werd bij gehouden
door de componist en criticus Matthijs Vermeulen, die
de nieuwste Franse literatuur-Gide, Mauriac, Cocteau,
Alain-Fournier, Breton-inZ)e Gids presenteerde (1927-
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Gerard W alschap aan
H .T .C olen bran d er, 25
november 1930. Hij vraagt om
uitstel van publikatie van zijn
roman Eric, omdat hij grote
kans maakt ermee een prijs
voor ongepubliceerd proza te
winnen. Hij won inderdaad de
Belgische Eeuwfeestprijskamp.
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213 Arthur van Schendel
(1874-1946) te Rapallo, 1923.
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214 Arthur van Schendel aan
H. T. Colenbrander, 20 mei
r930. Hij biedt zijn nieuwe
roman //e? fregatschip Johanna
Maria ter publikatie aan.
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1929), door Marsman in zijn reeks ‘Duitsche letteren’
(1928-1933) en door Jeanne van Schaik-Willing in haar
overzicht van ‘Amerikaansche romans’ (1929-1933).
De Nederlandse literatuur kwam aan bod in losse op
stellen van Bloem (1928-1929) en N ijh o ff (1929) en in
diens Kroniek der Nederlandsche letteren (1931-1933)·
In de jaren twintig was D e Gids een goed tijdschrift: ge
varieerd, constant, degelijk en inderdaad algemeen cul
tureel; er was evenwicht tussen actualiteit en beschou
welijkheid. ‘Onze grijze tempeltjes’ noemde Huizinga
de sober vormgegeven G/ifo-nummers eens. Meer dan in
vorige decennia was er aandacht voor kunst. Niet overi
gens voor avantgardistische stromingen. Veth, na hem
Rik Roland Holst, en medewerkers als A . Jolles,
A .M .H am m acher, A .J .D e r Kinderen en F. Schmidt
Degen er schreven vooral over de gevestigde kunst-van
de impressionisten tot Ver ster en T oorop -, kunstbehoud en esthetiek. De aandacht was trouwens in het al
gemeen, dus ook in literatuur en wetenschap, nogal
historisch gericht. Op staatkundig-historisch gebied
waren, naast Colenbrander, vooral Geyl en J .A . A .H .
de Beaufort, met zijn lange artikelenreeks ‘V ijftig jaren
uit onze geschiedenis 1868-1918’ (1924-1928), de be
langrijkste medewerkers.
Er werd nog steeds vrij veel gedaan aan wijsgerige
bespiegeling over vraagstukken betreffende ethiek,
vrijheid, kennis, tijd en ruimte. Deze belangstelling was
zeker niet vreemd aan de ontwikkelingen in de natuur
wetenschap, waarvan redacteur Van der Waals verslag
deed, onder meer in actuele artikelen over ‘De quantentheorie van Max Planck’ en ‘Het indeterminisme in de
hedendaagsche natuurkunde’ (1927).
Regelmatig waren er bij de actualiteit aansluitende be
schouwingen over economische vraagstukken, over defensie-meestal door medewerker jh r .L .M . A .v o n
Schmid-, over buitenlands beleid, internationale ver215 Menno ter Braak aan
A . Roland Holst, 12 november
1931 . Hij biedt een artikel als
‘Ersatz’ aan voor het toege
zegde ‘Démasqué der schoon
heid’ , dat hij had terugge
trokken om het in het eerste
nummer van het nieuwe tijd 
schrift Forum te kunnen
opnemen.

dragsbesprekingen en het functioneren van de Volken
bond. In de jaren 1925 tot 1927 werd in D e Gids fel stel
ling genomen tegen een omstreden, door minister Van
Karnebeek voorgesteld Nederlands-Belgisch verdrag
over de waterwegen. De zaak leverde zelfs een patriot
tisch ‘Nieuw Zeeuws Geuzenlied’ op van P. C. Boutens
(januari 1927). Een aantal beschouwingen werd doör
verschillende auteurs gewijd aan het Italiaanse fascisme
en de Russische binnen- en buitenlandse politiek.
De belangrijkste politieke opstellen in de tweede helft
van de jaren twintig waren een uiting van onvoldaan
heid over de ontwikkeling van de democratie. A lge
meen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging leken
niet meer te hebben opgeleverd dan een vruchteloos
parlementarisme en het armzalig opportunisme van en
kel in klasse- en gezindtebelangen geïnteresseerde par
tijen. Bedoeling van de-verstandige en constructieve beschouwingen was de democratie tegen zichzelf en
tegen de gevolgen van teleurstelling te beschermen,
door het rendement ervan te vergroten. Vasthoudend
aan het algemeen kiesrecht zocht men de oplossing in
het terugdringen van de directe invloed van kiezers en
vertegenwoordiging op het bestuur. ‘Onze natie ver
langt stilstand noch staatsgreep; zij wil bestuur’ , aldus
Colenbrander, die in februari 1926 op de vorming van
een extraparlementair, nationaal zakenkabinet aan
drong. M r .H .B .V o s ging verder en stelde structurele
veranderingen voor in de richting van een niet meer zo
zeer ‘democratische’ als wel ‘demophiele’ regering, ‘ge
dragen niet door den wil, maar door het vertrouwen der
burgers.’ (1927, 1, 369) Enigszins die gedachte bevatte
ook het voortreffelijke opstel ‘Politiek en Maatschap
pij’ (maart-april 1929), waarin ir. A .P la te de democra
tie naar de maatschappij en het bedrijf probeerde te
brengen: hij beklemtoonde dat het wezen van de demo
cratie niet zozeer in algemene medebeslissingsbevoegd-
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217 Willem van Oranje
C1533"1584), 1555· Illustratie uit
De Gids van januari 1933.
Geschilderd portret door
A . M or.
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heid bestond, als wel in het collectief genot van de
vruchten van een doelmatiger bestuur, uitgeoefend
door de meest bevoegden.
Een oprechte verdediging van het parlementarisme gaf
alleen mr. A .B .C o h e n Stuart (september 1926), maar
dan in een waarschuwend betoog tegen de bedrieglijke
verleiding van het fascisme. Voor antidemocratische
bewegingen was in D e Gids hooguit belangstelling, geen
waardering. Men hechtte overigens meer aan de vrij
heid en de rechtsstaat dan aan het bestaande parlemen
taire stelsel. Toch waarschuwde Colenbrander, in een
verkiezingsartikel ter ondersteuning van de Liberale
Staatspartij (juli 1929), tegen ‘autocratische verwor
ding’ . Het optreden van een groepering als het autori
taire ‘Verbond van Nationalisten’ werd ironisch be
commentarieerd (januari 1931), de machtsuitbreiding
van het brutale Hitler-fascisme met zorg gevolgd
(augustus 1932).
Het jaar 1933 was zowel buiten als binnen D e Gids veel
bewogen. Het januarinummer, dat op de eerste van de
maand verscheen in een oranje omslag en met een por
tret van Willem de Zwijger, stond geheel in het teken
van de vader des vaderlands, die in 1533 geboren was.
Tweederde van de ruimte werd ingenomen door Colenbranders honderdachtentwintig bladzijden tellende
opstel ‘Willem van Oranje’ . Een ingekorte versie van
dit stuk sprak Colenbrander uit op 6 januari, in zijn
functie van hoogleraar algemene geschiedenis, tijdens
een plechtige bijeenkomst te Leiden, in aanwezigheid
van de koninklijke familie en tal van hoogwaardig
heidsbekleders.
Inmiddels was het de A^C-correspondent in Londen,

216 De particulier secretaris
van de koningin bericht aan de
redactie dat Hare Majesteit
graag een exemplaar van het
januarinum m er, gewijd aan de
herdenking van het vierhon
derdste geboortejaar van
W illem van O ranje, zal
aanvaarden, 5 januari 1933.
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Een naamlooze in den drom der nameloozen,
Aan de gelijken schijnbaar zeer gelijk,
D oor geen vervoering stralend uitverkozen
Tot heerschen in een onaantastbaar rijk —
Wie van die hem vergaten of verdroegen
Ontwaarden uit hun veilige bestek
De schaduw van twee vleugels, die hem joegen,
De felle klauw in zijn gebogen nek?
En nu, na het begeerde, het ontbeerde,
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door ’t groen gebarsten, en verweerde
Letters en cijfers, die de regen vult.
J .C . Bloem

1931
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Prof. Colenbrander en de
herdenking van Willem
van Oranje

D r P. K. vtrt Ejrek en proitssor Ar f . Geyl
hebben, ander dagterkening vin 10 ju t. 1933,
den vnlijrndeB brief gericht tot de Redactie van
De Gid«:
G eacht· H teren.
T>e ondergeteckcsden Houden z k h tot huo
leedrweawi verplicht er U opmerkzaam op «e
maken, d»t in het bijzondere naram er, d tt door
U a«n de herdenking ven Willem van Oranje
(«wijd I», «en artikel voorkomt, d tt »oor een
groot deel op ergerlijk plagiaat b e ru st W ij be
doelen het artikel „W illem vati Oranje* van
nw Redacteur-Srcretaria, Proftaaor dr H. T.
Colenbrander. Van om itreeki bit. 10 tot bh. 44.
van blx. 48 tot 61, van bla. 69 tot b k . 121 ii dat
artikel weinig meer dan een samenvatting, ia
talrijke passages een tla a ftc h t navolging, in teer
vele rinnen, zinsdeelen of woorden een vrijt of
letterlijke vertaling rus bla. J65 tot het «lot uit
dtel t i l , en van b k . 1 tot bk. 186 nit deel IV
van Pirennt's Hiltoire de Belgiqut. Bladzijden
achter elkander komen nit dit boek. «onder dat
daaraan meer dan eenige kleine patta g e t vas
twee regelt en meer tustchcngevoegd tijn, die
in Pirenne niet voorkomen. In tijn geheel ge*
nomen 1« een brokV.uk van 80—90 bladzijden
; eenvoudig het weck van Pirenne en niet van
Colenbrander. D cie beeft verder Biet alleen ner»
gen» aangegeven dat dit zoo i·, hij heeft *ich
zelf» niet ontzien om door overneming van
Pirenne’» verwijzingen naar de bronnenlitteratuur den «chijn v a n eigen ernstige studie te wek
ken. De doeijnen noten waaruit men den indruk
krijgt, dat de heer Colenbrander d* Archive».
de Correspondente de Philippe II. de Mémoire»
van Hopperus, ent. enz. zelfstandig“ geraad
pleegd heeft, «ijn klakkeloos mét de bijbehoorrnde passages nit Pirenne overgenomen. Een
heel enkelen keer heeft de heer Colenbrander
g ettacht dit wat m irder In het oog te doen
loopen, m aar tijn werk krijgt daardoor temeer
het karakter van bewuite misleiding.
Toen de eertte ondergeteekende dit feit op
-het «poor gekomen was heeft hij. ofschoon hel
onmogelijk leek dat het opgehelderd kon wor
den, tich tot professor Colenbrander gewend.
Bij het uitblijven van dient antwoord heeft hij
den tweeden ondergeteekende, di* het bewutte
num mer noy niet in banden gehad had, geraad
pleegd.
Een ondertuttchea Ingekomen a n t
woord bevat naar ons beider meening niett dan
ontwijkingen en uitvluchten.
Na onderling
overleg bestaat bij ondergeteekenden geen
twijfel of tij moesten, hoe ongaarne ook, u. als
redactie van De Gid·, verwittigen, opdat gij de
gelegenheid hebben zoodt te doen wat in deze
[ gedaan moet worden.
Op zichzelf ia het feit van plagiaat, gepleegd
door een geleerde ia de potitie v tn profetsor
Colenbrander, ernstig genoeg. H et wordt niet
beter, wanneer de naschrijver tich midden in
dat gemakkelijke werk een eigen oitval tegen
een vakgenoot veroorlooft wegens eet» voor
stelling. welke hij vervolgen« weder, m aar
steeds tonder tijn bron aan te geven, m et ver
taling van Pirenne bestrijdt.
W at het geval
echter onmiskenbaar tot een taak van algemeen
bekng maakt, ia, dat het feit gepleegd is in etfl
b ijtonder nummer d t t door een tijdschrift alt
D e Gid» aan de nagedaebteni» van ee» gfoote
nationale figuur, al« onderdeel van «en natio
nale hulde, opgedragen wordt. N k t alleen de
integriteit van de Nederkndsche wetenschap,
niet alleen de reputatie van een bekend hoogleeraar en van een groot nationaal tijdschrift,
m aar de viering van Willem
van O ranje’»
eeuwfeest zelf word* door dit jammerlijk ge
val aangetast.
W ij vertrouwen, dat gij de «met tu it afwis•chea op de wijt* die —■ wij twijfelen er niet
aan — uw eigen gevoel voor de zuiverheid van
o n t nationaal leven, zoowel a k voor den goe
den naam van uw tijdschrift tl gebiedend zal
voorschrijven. W ü vertrouwen dua, dat de le
zer» van De Gids in het eerstvolgend nummer
ondubbelzinnig op de hoogte en teven» de ver
antwoordelijkheid der red a c t» buiten verden
king gesteld worden Den doorskg van een ver
gelijking van twee passages, uit het begin en
uit het einde, beneven» een paar voorbeelden
van de wijze waarop de heer Colenbrtnder de
aandacht hier en daar van zijn plagiaat heeft
trachten af te leiden, iluiten wij in.
A fschrift van dezen b rief zenden wij aan de
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219 Spotprent naar aanleiding
van het plagiaat van
H. T . Colenbrander in De Gids,
januari 1933. V .l.n .r.: C olen
brander, J. Huizinga, P. Geyl en
P .N .v a n Eyck. D e laatste
draagt op een vaandel een
portret van A lbert Verwey.
D oor Cornelis Veth.

220 H. T. Colenbrander
(1871-1945), redacteur van 1906
tot en met 1940, 1932.
Tekening door Jan Boon.
218 Open brief van P. N. van
Eyck en P . G eyl over het
plagiaat van Colenbrander,
verschenen in Het Vaderland
van 13 januari 1933.

p. N. van E yck -in 1925 door D e Gids aan de dijk gezet
als poëziemedewerker-, opgevallen dat Colenbranders
Gids-artikel merkwaardige overeenkomst vertoonde
met bepaalde delen van Henri Pirennes standaardwerk
Histoire de Belgique, dat hij juist aan het lezen was.
Zelfs Colenbranders gewichtige notenapparaat, dat
vlijtige eigen studie suggereerde van een historicus die
eigenlijk in een latere periode gespecialiseerd was, leek
geheel overgenomen uit Pirenne. Van Eyck bracht zijn
bevindingen onder Colenbranders aandacht, maar deze
reageerde ontwijkend en enigszins hooghartig. Daarop
stapte Van Eyck met zijn ontdekking naar zijn vriend
Geyl, sinds 1919 hoogleraar in ‘Nederlandsche studiën’
te Londen. Colenbranders opstel én zijn plechtige rede
voering bevatten namelijk ook een nogal scherpe uitval
naar Geyls ‘Groot-Nederlandse’ geschiedopvatting.
Van Eyck en Geyl stelden nu samen een ‘open brief’ aan
de G/ifc-redactie op, waarin de omvang en ernst van het
plagiaat onweerlegbaar werden aangetoond. De open
brief verscheen op 13 januari in H et Vaderland; andere
kranten maakten melding van de beschuldiging. In de
brief werd gesproken van ‘ergerlijk plagiaat’ en ‘be
wuste misleiding’ : ‘In zijn geheel genomen is een
brokstuk van 80-90 bladzijden eenvoudig het werk van
Pirenne en niet van Colenbrander. [...] Niet alleen de
integriteit van de Nederlandsche wetenschap, niet al-

E E N Z A A M H E ID

De mensch is eenzaam tot en met zijn dood.
Nooit is één liefde, nooit één vriendschap klaar,
En, zelfs geboren uit denzelfden schoot,
Zijn wij nog vreemden voor elkaar.
W at weet ik van mijn zuster en mijn vader,
W at van mijn moeder en mijn eigen kind?
En is mijn vrouw mij altijd zooveel nader,
Dan de arme meid voor ’t eerst bemind?
Nooit kan een hart een ander overwinnen;
Van lief tot minnaar en van mensch tot mensch
Kunnen wij nooit geheel volmaakt beminnen:
Er is altijd een kloof, een grens.
’t Is niet eens zeker dat de dood vereenen
Kan wat het leven onmeedoogend scheidt,
En er bestaat niet, van Parijs tot Weenen,
Eén koffiehuis ‘In de Eenzaamheid’ !
J. van Nijlen
1932
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222 R .N . Roland Holst aan
J. H uizinga over de crisis in de
redactie na de Colenbranderaffaire, 26 novem ber 1933.
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voor Menno ter Braak

Ik lijk op Harold Lloyd, maar in het leelijk dan,
Want Harold Lloyd is een begeerlijk man
Hetgeen ik van mezelf niet zeggen kan.
W at is hij kundig: hij kan liedren zingen,
Op daken klautren, over slooten springen!
Ik ben te corpulent voor zulke dingen.
Hij breekt brutaal het hart der kamermeiden,
Waarom de kappersknechts hem sterk benijden;
Met mijn physiek valt niets meer te verleiden.
Hij woont in villa’s en eet aldoor kreeft,
Natuurlijk, als hij zooveel centen heeft; Ik heb geen auto en blijf toch beleefd.
Kortom, hij is de Praeses der Elite,
Ja méér: de Held van de Moderne M ythe. . .
God, geef me toch een kilo melinite!
J. Greshoff

1932

M A R IA L E C IN A

Een lied in honderd verzen fragment

Maria Lécina loopt te zwieren
in groene zijde en zwart satijn,
met vogels en rozen en anjelieren
in een doek zoo wit als de maneschijn.
Porqué? Maria?
Maria Lécina loopt te pralen
met zeven snoeren bloedkoraal,
die kan Maria Lécina betalen,
haar mond is rood als een bloedkoraal.
Porqué? Maria?
Maria Lécina heeft een waaier,
daar staan al de sterren ter wereld op.
Geen sterveling komt er voorbij die waaier,
O f de zon en de maan gaan voor hem op.
Porqué? Maria?
J. W. F. Werumeus Buning

1932
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leen de reputatie van een bekend hoogleraar en van een
groot nationaal tijdschrift, maar de viering van Willem
van Oranje’s eeuwfeest zelf wordt door dit jammerlijk
geval aangetast.’
Colenbrander zelf lijkt de ernst van de zaak nooit te
hebben ingezien. Huizinga, juist rector-magnificus van
de Leidse universiteit, suggereerde hem dringend de eer
aan zichzelf te houden, een poosje verlof te nemen en
enkele functies, als het G/cte-redacteurschap, neer te
leggen. Colenbrander ging hierop evenwel niet in. De
Leidse universiteit was nu verplicht een commissie van
externe deskundigen-die Colenbrander overigens goed
gezind w aren-het plagiaat te laten beoordelen.
In de N R C van 16 januari liet Colenbrander weten dat
hij zijn schatplichtigheid aan Pirenne en Fruin nooit
had willen ontkennen, maar dat hij verzuimd had deze
uitdrukkelijk te vermelden omdat zij ‘voor ieder des
kundige volkomen duidelijk zou zijn’ . Nalatigheid gaf
hij toe; meer niet. Tegenover de redactie schreef hij
zijn fout toe ‘ aan een pressie van overwerk gedurende
nachturen’ . Hij legde zijn lot in handen van zijn colle
ga’s. In het februarinummer verklaarde de redactie kort
haar oordeel op te schorten, maar de openbaarmaking
door Van Eyck en Geyl ‘onridderlijk’ te vinden.
Het rapport van de onderzoekscommissie werd door de
Leidse universiteit op 9 februari openbaar gemaakt, en
bevatte de conclusie dat het plagiaat onmiskenbaar
was, maar dat opzettelijke misleiding niet werd aange
nomen; de zaak zou voor Colenbrander verder geen
consequenties hebben. De G/ds-redacteuren kwamenniet verw onderlijk-tot hetzelfde besluit. In het maart
nummer verklaarden zij dat zij Colenbranders ‘misslag’
tegen ‘zijn kwart-eeuw van ongebroken toewijding en
noeste diensten aan het tijdschrift’ hadden afgewogen.
Zijn ‘verdiensten en gaven, die waarborgen bieden en
ook voor de toekomst vertrouwen wekken’ , hadden
tenslotte de doorslag gegeven.
Zelfs als woordvoerder en politiek commentator van De
Gids is hij niet teruggetreden. In zijn Binnenlandsch
Overzicht toonde Colenbrander maar weinig enthou
siasme voor het bestaande parlementarisme. Colijn als
‘sterke man’ trok hem overigens niet aan. Zoals ook an
dere auteurs in D e Gids drong Colenbrander aan op
concentratie van stemmen en vorming van enkele grote,
duidelijke politieke partijen. Voor de confessionele
partijen en de s d a p had hij weinig sympathie. Hij advi
seerde het publiek bij elke gelegenheid, en zeker in 1933,
toch vooral de ‘vrijzinnige volkselementen’ te steunen
en bij voorkeur die, georganiseerd in de Liberale
Staatspartij, want het nationale ontwapeningsstreven
van de Vrijzinnig Democratische Bond wees hij af.
Op buitenlands politiek terrein volgde D e Gids -meestal
in de persoon van Colenbrander-de ontwikkelingen
met zorg, hoewel tamelijk afstandelijk. In april 1933
noteerde hij in het Buitenlandsch Overzicht, naar aan
leiding van de machtsovername door Hitler: ‘Nu is een
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224 Anthonie Donker (pseu
doniem van N. A . Donkersloot,
1902-1965), omstreeks 1932.
Foto door Albert Steiner.
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223 Handschrift van een
gedicht van Anthonie Donker,
dat werd opgenomen in Z)e G tó
van april 1933. De laatste strofe
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monsterlijke bevoegdheid toegekend aan een man die
zijn regeeringstalent nog altijd heeft te bewijzen.’ O p
vallend is dat in de commentaren meer de bekwaamheid
dan de moraliteit van Hitler twijfelachtig werd gevon
den, al nam D e Gids in de rubriek Stemmen uit de Re
dactie (mei 1933) op superieure toon afstand van het
belachelijke en onwaardige van de Duitse antisemiti
sche propaganda. Van Anthonie Donker werd in april
een grimmig gedicht, ‘Berlijn 1933’ , geplaatst. J .C .
Baak, die in november 1932 al eens Mussolini en Hitler
onderling had vergeleken-de eerste een man van wils
kracht en inzicht, de tweede een onberekenbare fanaat-stelde nu ‘Fascisme en Nationaal-Socialisme’ als
stelsels tegenover elkaar (september 1933). Opnieuw be
oordeelde Baak het Italiaanse fascisme positief, Hitlers
maatschappij- en staatsopvatting daarentegen zeer ne
gatief: troebel, verward, willekeurig, en ‘een gevaar,

niet slechts voor de Joden in Duitschland, maar voor de
Joden in de geheele wereld’ (1933,111, 361). De novem
beraflevering bevatte een historisch-sociologische be
schouwing van J. J. von Schmid over ‘Antisemitisme als
cultuurverschijnsel’ . Hoewel deze auteur, als veel van
zijn tijdgenoten, zelf het rasbegrip nogal naïef hanteer
de, keurde hij toch het antisemitisme beslist af. Door in
zicht te verschaffen in de oorzaken van het verschijnsel
zou de sociologie ‘tot het verdwijnen daarvan kunnen
bijdragen’ , meende hij optimistisch (1933, iv, 225).
Op twee vergaderingen in november 1933 kondigden,
kort na elkaar, N ijhoff, Adriaan Roland Holst, Crena
de Iongh en Van der Waals aan te willen vertrekken.
Rik Roland Holst had zijn aftreden al in juli bekend ge
maakt. De zaak kwam er toch op neer dat de meeste re
dacteuren, na het gebeurde, niet ‘onder de tegenwoor
dige leiding’ -d ie van Colenbrander-in D e Gids wilden
137
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Een man die een zaag vond
Zaagde een lang, traag brood.
Toen de zaag eindelijk stil stond
Was de man al lang dood.
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ZELFKAN T

Ik houd het meest van de halfland’lijkheid:
Van ’t gras, dat arm’lijk op fabrieksterreinen
Groeit; van de weidewinden, die met lijnen
Vol waschgoed spelen; waar de lorrie rijdt,
Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.
W ant ’k weet, dat ik waar men het leven slijt
En toch niet leven kan, meer eenzaamheid
Zal vinden dan in bergen of ravijnen.
De walm van stoomtram en van bleekerij
O f van de ovens waar men schelpen brandt
Is meer dan thymgeur aanstichter van droomen,
En ’t zwarte kalf in ’t weitje aan den rand
Wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
En in éen beeld met sintels opgenomen.
S. Vestdijk

1933

225 J .W .F . Werumeus
Buning aan H . T. Colenbrander, 3 april 1935. Buning
doet verslag van zijn pogingen
jonge auteurs voor De Gids te
winnen.

226 J. W . F. Werumeus
Buning (1891-1958), redacteur
van 1934 tot en met 1952,
omstreeks 1935.
Foto door H anna Elkan.

blijven; evenmin wenste een van hen het secretariaat
van Colenbrander over te nemen. Uiteindelijk werd
besloten ‘de verdere liquidatie der crisis’ over te laten
aan Colenbrander en Van Blom. De overigen trokken
zich terug. O ok na achtentwintig jaar redacteurschap
en na de rel van januari wenste Colenbrander niet vrij
willig op te stappen.
Integendeel: binnen een maand formeerde hij een nieu
we redactie en wellicht heeft hij daarmee het voortbe
staan van D e Gids gered. Onder de namen die circuleer
den waren die van Vestdijk, Ter Braak, Schmidt Degener. Maar aangezocht werden de dichter en Telegraafcriticus J.W .F.W erum eus Buning-door N ijhoff als
zijn opvolger aanbevolen-en de Leidse volkenrechtdes
kundige B. M. Telders. In december volgden E. J. Dijksterhuis, wiskundige en erudiet wetenschapshistoricus,

J. H. Plantenga, architect en directeur van de Academie
voor Beeldende Kunsten in Den Haag, en tenslotte
Anton van Duinkerken ( = W. J.M . A . Asselbergs). Op
17 december was de redactie compleet.
De volgende jaren toonden meer continuïteit dan ver
nieuwing. Maar een noviteit, en toch ook typerend voor
De Gids in deze periode, was het opnemen van een ka
tholiek in de redactie: de eenendertigjarige dichter en
essayist Van Duinkerken, die bovendien de centrale fi
guur was van het katholieke jongerentijdschrift D e Ge
meenschap. Dat kon omdat het bestaan van groeps- en
generatietijdschriften door D e Gids enkel als een aan
vulling, niet als concurrentie werd beschouwd. Ook is
de ‘verzuiling’ door De Gids steeds afgewezen. Het tijd
schrift nam nadrukkelijk een breed-nationale allure
aan. De uitgeversprospectussen van die jaren richtten
zich tot ‘een algemeen-Nederlandsch intellectueel pu
bliek’ .
Van Duinkerken, die tot dan toe nog nooit in De Gids
gepubliceerd had, werd nu de vaste literatuurcriticus. In
de volgende jaren besprak hij in zijn Kroniek nieuw ver
schenen Nederlandse romans, poëziebundels, bloemle
zingen en studies. Hij deed dit opvallend zelfverzekerd,
met onnadrukkelijke eruditie; zijn oordelen en typerin
gen waren raak en scherp. Geheel in de G/ife-traditie
propageerde hij geen eigen poëtica. Toch sprak uit zijn
kritieken een duidelijk ideaal, namelijk dat van een lite
ratuur die innerlijkheid, waarachtige emotie en ruim
hartige levensaanvaarding niet schuwt. Zo zag hij de
Nederlandse poëzie, na de rijke bloei van de periode
Leopold tot de vroege Marsman, in de jaren dertig ver
dorren tot de ‘bijna ziekelijke doodsdidactiek’ van
Marsmans Porta Nigra, het zorgelijke scepticisme van

iS - i - i f j k

De wind vaart ruischend door de boomen,
De nacht staat aan het raam
En roept mij dwingend bij een naam,
Die lang mij werd ontnomen.
Ik heb geen naam meer, nacht, als gij.
Ik ben geworden als de droomen,
Waarin alleen schaduwen komen,
Lichtloos en snel voorbij - .
Emmy van Lokhorst

1936

K W A T R IJ N

Aan sommige kunstminnaars, om
uit het hoofd te leeren.

In een warm huis het knus en goed te hebben;
de vloed der kunst tot vijver laten ebben,
waar men graag spelevaart. . . De kunstenaars?
vliegenplaag, goed voor armoe’s spinnewebben.
A . Roland Holst

1936

227 A nton van Duinkerken
aan H .T . Colenbrander over

zijn eerste werk voor De Gids,
15 januari 1933 [= 1934].
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228 A nton van Duinkerken
(pseudoniem van W . J. M. A .
Asselbergs, 1903-1968),
redacteur van 1934 tot en met
1964, omstreeks 1935.
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229 Omslag van de eerste aflevering met een nieuwe typografie en een ingrijpend gew ij
zigde redactie, januari 1934.

GID§

„„______
>
■
- v*T
' 'i 5ïS"* ··««

229

Donker, de vrijblijvende geestigheid van Greshoff, het
pregnante cynisme van Elsschots in 1934 gepubliceerde
Verzen van Vroeger. ‘De tijd, die zulke reacties op het
menschenleven voor haar beste poëzie houdt, is onver
biddelijk een tijd van ondergang.’ (1934, iv , 203) Bordewijks Bint waardeerde hij (maart 1935). Weinig sym
pathie toonde Van Duinkerken met het ironische, beur
telings polemische en kokette vernuft van de Forumauteurs, in het bijzonder Du Perron. Vestdijk was
knap, maar ‘schraal, o f schroomvallig, van sentiment’
(1936, 11, 385). Slauerhoffs romantiek sprak hem aan
(november 1936); maar het ‘ helsch en heidens’ bestaan
in het ‘onherbergzaam dichtwerk’ van Hendrik de Vries
bewonderde hij met reserve (oktober 1937).
Wat er sinds 1934 aan bellettrie in D e Gids verscheen,
onder verantwoordelijkheid van Werumeus Buning en
Van Duinkerken, was karakteristiek noch spectaculair.
Romans van de Schartens, Walschap, Zernike, Roelants, poëzie van Buning-zijn gemakkelijke ‘ Balladen’
en ‘Coplas’ (1935 en 1936)-, Van Geuns, Donker,
Bloem, Van Genderen Stort, Jan Campert, Slauerhoff,
en incidenteel van een jongere als Halbo C .K o o l, Gabriël Smit, Maurits M ok, Emmy van Lokhorst o f Ed.
Hoornik. N ijh o ff publiceerde in oktober 1936 geïnspi
reerd door de titel van Huizinga’s In de schaduwen van
morgen, de sonettencyclus ‘Voor dag en dauw’ . Roland
Holst stond gedichten uit ‘Een winter aan zee’ a f (19331937) en Marsman overwon het doodsverlangen in de
kleine cyclus ‘D oorbraak’ (april 1937).
De negentiende eeuw leek te herleven met Werumeus
Bunings strofen (maart 1937) bij gelegenheid van het
huwelijk vari prinses Juliana en prins Bernhard. Warme
aanhankelijkheid aan de nationale dynastie kenmerkte
de Gtós-commentaren van deze jaren. ‘Het Nederlandsche volk heeft van vreugde getinteld nu Oranje weer
bloeien gaat’ , schreef de redactie bij de verloving van
de prinses; zij sprak de hoop uit dat bij ‘ een gelukkige
toekomst van het Koninklijk gezin’ het Oranje-zonnetje weer wat vreugde en glans aan het land zou schen
ken (oktober 1936).
140

De politiek bood niet veel gelegenheid tot zulk enthou
siasme. In de redactionele commentaren werd nu-bij
gebrek aan beter-C olijn gesteund, omdat zijn leiding
tenminste een nationale en doortastende indruk maak
te, en in zijn kabinetten tot 1937 het liberale element
enigszins vertegenwoordigd was. De internationale di
plomatie en de ontwikkelingen in Duitsland, Italië,
Spanje en Japen werden door Colenbrander kort en fei
telijk geregistreerd. In de G/cfc-commentaren van deze
jaren klonk niet zozeer de luide roep van verontwaardi
ging en protest, als wel de toon van verontrusting, van
ernstig vermaan, soms van ironie. ‘Die zijn vijanden
tracteert op pistool en dolk, speelt heilige verontwaardi
ging als hij zelf met wat drukinkt wordt nagezeten’ ,
schamperde Colenbrander naar aanleiding van Duitse
beschuldigingen tegen de internationale pers (1934, in ,
337). Wat er in Duitsland gebeurde vond hij vooral be
schamend. ‘Men zal, tot het zich rehabiliteert, dit land
en volk hebben te mijden’ , oordeelde hij, de balans op
makend van een jaar Hitler-regime (1934, in , 223). In
zake de Spaanse burgeroorlog onthield D e Gids zich
van duidelijke uitspraken. W el wijdde Albert Helman
in juni 1937 een bewonderend artikel aan de een jaar
eerder door de guardia civil doodgeschoten dichter
Garcia Lorca.
In het algemeen overheersten het academische en be
schouwelijke in deze jaargangen. De polemische ‘Balla
de van den Katholiek’ , waarmee Van Duinkerken in de
cember 1935 terugsloeg naar NSB-leider Mussert, die
zijn katholiciteit in twijfel had getrokken, was naar het
oordeel van E. J.Dijksterhuis niet in de ‘stijl’ van De
Gids. Het gedicht verscheen daarin dan ook niet. Het
tijdschrift bevatte, behalve letterkundige bijdragen,
vooral essays op cultuurfilosofisch, cultuurhistorisch
en wetenschapshistorisch gebied. Tot het beste van deze
tijd behoorden Huizinga’ s ‘ Vier voordrachten over de
huidige stand der geschiedeniswetenschap’ (november
1934-februari 1935) en enkele opstellen van Dijksterhuis over wiskunde en natuurwetenschap in de Griekse
en de vroeg-moderne periode. Met zeven artikelen was
vooral in jaargang 1936 de aandacht voor aspecten van
de antiek-Griekse cultuur opvallend. Het september
nummer van deze jaargang was geheel aan Erasmus ge
wijd, bij gelegenheid van diens vierhonderdste sterf
jaar.
In december 1936 vierde D e Gids het eigen honderdjarig
jubileum. Colenbrander, die in 1931 al eens inzage had
gegeven in het archief van D e Gids, schreef nu enkele
stukken over de interne geschiedenis van het tijdschrift.
Van Duinkerken overzag een eeuw letterkundige kritiek
in D e Gids, J.H .P lan tenga een eeuw bijdragen over
bouwkunst, H . A . Idema een eeuw Indische politiek. De
uitgeversfirma Van Kampen liet bij deze gelegenheid
voor elk der zeven redacteuren een turquoise vaas ma
ken door de gerenommeerde keramist Bert Nienhuis.
De vazen bevatten het aan Ovidius ontleende inschrift

Sit tua cura sequi me duce tutus eris (= laat het jouw
zorg zijn te volgen, met mij als gids zul je veilig zijn).
Van uitgeversstandpunt was er overigens weinig reden
tot feestvreugde, want steeds minder abonnees volgden
de Latijnse aansporing. In de twintig jaar sinds 1916,
een periode waarin het niveau van D e Gids over het al
gemeen vrij hoog genoemd mag worden, was het aantal
abonnees geleidelijk maar onstuitbaar teruggelopen
van 1682 naar 681. Redactiewisselingen, koerswijzigin
gen noch prijsveranderingen-de prijs van ƒ 16,50 in
1916 liep snel op tot ƒ 27,50 in 1920, maar daalde ver
volgens weer tot ƒ 20,- in 1933-waren op die constant
dalende curve van enige invloed. Over de omvang van
het lezerspubliek zeggen deze cijfers overigens weinig.
Het probleem van de uitgever was nu juist dat zo veel
leesgezelschappen op D e Gids geabonneerd waren: elk
exemplaar van het tijdschrift circuleerde langs tiental
len lezers, zonder dat Van Kampen er wijzer van werd.
Mede door het gebrek aan financiële middelen moest
herhaaldelijk op de omvang en de honoraria worden be
zuinigd: de maandelijkse afleveringen krompen in van
tweehonderd bladzijden in 1916 tot honderdtwintig in
de jaren dertig; de honorering was in 19,35 weer terug
op het peil van 1879: ƒ 2,50 per bladzij de-het bedrag
dat Busken Huet een ‘kruyersloon’ had genoemd.

DE ZWEMMER

Hij liep de polders door en zag den plas,
waarop het avondlicht in rimpels vloeide,
waarop een boer, pijp-rookend, huiswaarts roeide,
en eenzaamheid der dingen aanschijn was.
En zich ontkleedend werd hij zelf gewas,
dat vleezig neven riet en andoorn groeide,
waar klaver geurde en de wind licht stoeide,
en vogelroep over de wijdte was.
Hij zwom ver uit, keerde, en liet zich drijven
over het water naar het wolkenland,
hij was hun beider zoon, en wilde blijven.
Maar damp steeg snel, onrust en bangheid kwamen,
wilgen en elzen krompen aan den kant,
een vluchtend grutto riep verwarde namen.
E d .H o o rn ik
1937

R E M IE G A E R T S

230 Exem plaar van de ‘ Gidsvaas’ die door uitgeverij
P. N . van Kampen en Z oon op
30 december 1936 aan de redac
teuren werd aangeboden ter
gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van De Gids.
Door Bert Nienhuis.
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Voor en tijdens
de bezetting:
1938-1945

232 F. Bordew ijk aan
H. T . Colenbrander, 19 oktober
1937. Hij biedt een roman aan
die onder de titel Karakter in zes
afleveringen van januari tot en
met juni 1938 in De Gids
verschijnt.

De laatste jaargangen van D e Gids voor de oorlog ma
ken een weinig geïnspireerde indruk. Handhaving van
de traditionele degelijkheid en kwaliteit was voor de re
dactie, samengesteld uit druk bezette mannen die De
Gids ‘ernaast’ deden, de voornaamste zorg. Letterkun
de, geschiedenis, kunstgeschiedenis, een enkele be
schouwing over onderwijs o f een actuele kwestie vorm
den de inhoud.
Literatuur nam een vrij grote plaats in, maar onder
scheidde zich niet door iets eigens. Veel bellettrie van
bijzondere kwaliteit kreeg D e Gids ook niet aangebo
den. ‘Bruikbaar’ was het enige criterium dat de redactie
hanteerde. Als er weer eens een roman nodig was voor
de volgende nummers, werd Van Duinkerken gevraagd
‘een zijner Vlaamsche vrienden nog eens aan te porren’ .
Het meest opvallend aanwezig was in deze jaren Borde
wijk, van wie in 1938 ‘Karakter’ werd opgenomen, in
1939 ‘Sumbo n v ’ , in 1940 ‘De korenharp’ . Daarnaast
was De Pillecyn vertegenwoordigd met de roman ‘De
soldaat Johan’ (1938), Walschap met ‘ Houtekiet’
( i 939)5N ijh o ff met onder meer een gedicht bij gelegen
heid van het veertigjarig regeringsjubileum van konin
gin Wilhelmina (1938). Bijdragen in poëzie en proza le
verden ook A . Helman, Theun de Vries, M .M o k -zijn
epische ‘Kaas- en Broodspel’ -, de Zuidafrikaanse dich
ter Uys Krige, A .H .v a n der Feen, J. J.van Geuns, Van
Duinkerken en Werumeus Buning. Deze laatste kwam
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231 F. Bordewijk (1884-1965),
omstreeks 1935.

Z e e r G e a c h te H e e r,

H i e r b i j h e b i k h e t ge n o e g e n U v o o r de G id s h e t
ty p o g r a n in t a s l u i t e n v an m ijn roman " K a r a k t e r s n.
H et v e rh e u g d e m ij d a t U h e t w erk k u n t p la a t s e n
t e b e g in n e n met J a n u a r i a . s . Ik zou e r « e l p r i j s op
a t o l l e n w an n eer h e t n i e t l a t e r dan i n de J u n i - a f l e v e r i n g
v a n h e t v o lg e n d j a a r zou z i j n a f g e p l a a t s t , d a a r i k h e t
t e g e n den h e r f s t a l s bo ek w ild e doen u i t g e v e n .
I k hoop d a t h a t n a a r Uw sn a a k z a l z i j n , e n z a l
g a a rn e oen g e c o r r ig e e r d e d r u k p r o e f v o o r r e v i s i e o n t
vangen .
Zou i k v an i e d e r e t e v e r s c h i j n e n a f l e v e r i n g tw ee
p r e s e n t - e x e m p la r e n kunnen k r i j g e n ?
H o o ga ch te n d ,
t > dw, :

y

7

-

r

'

2* o ^ .
*/»^<<Oj.
«

J3£*

r-r

233 H . P . Schönfeld Wichers,
schrijver onder de naam
Belcampo, aan H .T .C o le n brander, 25 november 1938. Hij
biedt zijn nieuwe boek De
zwerftocht van Belcampo aan
ter bespreking in De Gids. De
‘particuliere uitgave’ werd in
maart 1939 lovend gesproken
door F. Bordew ijk.
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234 Belcampo (pseudoniem
van H. P . Schönfeld Wichers,
01902) met de uitrusting waarin
hij zijn zw erftocht maakte,
omstreeks 1938.
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zijn verzenreeks ‘Homenaje a Garcia L orca’ (januari
1940) op een verontwaardigde brief van Jef Last te
staan, d ie-zelf voormalig communistisch verzetsstrij
der in Spanje-aan de hem als ‘rechts’ bekende Buning
het recht ontzegde de vermoorde Lorca hulde te bren
gen.
De politieke en sociale opvattingen die in D e Gids ver
dedigd werden, liepen uiteen. Terwijl toch in deze jaren
het idee van de gemeenschap algemeen, ook door
auteurs in D e G/öfc, met vrome ijver werd gepropa
geerd, bepleitte C .K .E lo u t in juni 1939, geïnspireerd
door het optreden van G/ifc-redacteur Telders als nieu
we voorzitter van de liberale partij, een compromisloze
terugkeer van de Nederlandse liberalen tot hun oor
spronkelijk beginsel: bevordering van de individuele
vrijheid. ‘Het wordt benauwd in Nederland onder het
Ministerie-Colijn. De Vrijheid wordt een phrase, het
Gezag de overheersende realiteit.’ (1939, 11, 279)
Maar politiek redacteur A .N . Molenaar, bijzonder
hoogleraar arbeidsrecht te Leiden en opvolger van de in
december 1938 overleden Van Blom in de redactie, be
schouwde het beleid van Colijn als het enig juiste en
stelde hem op één lijn met Thorbecke, als nationale lei143
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235 Jef Last aan de redactie
van De Gids, 9 januari 1940.
Hij is ontstemd over de
poëtische hommage van
Werumeus Buning over Garcia
Lorca die was verschenen in het
januarinummer.

M.H.
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236 Jef Last (1898-1972),
omstreeks 1940.
Foto door Cas Oorthuys.
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der in bange dagen. Weinig vertrouwen had Molenaar
in de sociaal-democraten, die in 1939 voor het eerst aan
de regering gingen deelnemen. In D e Gids van 1939 kon
ook-strijdig met het door Elout gepropageerde liberalism e-de verplichte arbeidsdienst voor de gemeen
schap, als middel tot opvoeding en disciplinering van
jongeren en werklozen, verheerlijkt worden door de so
ciale ambtenaar A.H ollenberg. Dit was zeker niet het
zelfde als wat Molenaar bedoelde, maar deze liberaal,
wiens sympathie vooral aan werkgeverszijde lag, drong
wel in april 1940 aan op een veel strengere arbeidsplicht
voor werklozen.
In de jaren voor de oorlog kreeg D e Gids regelmatig bij
dragen aangeboden van buitenlandse, vaak geïmmi
greerde auteurs. In principe besloot de redactie tot af
wijzing: D e Gids was een tijdschrift voor de Nederland
se cultuur en moest voor Nederlandse bijdragen gere
serveerd blijven. Er werd in deze periode een sterke na
druk gelegd op de nationale zelfstandigheid, en tevens
op de Nederlandse neutraliteit. Dit streven naar onpar
tijdigheid en strenge objectiviteit maakt soms een naïe
ve en al te academische indruk.
Het kon leiden tot plaatsing van een artikel als ‘Het
joodsche probleem als internationaal probleem’ (maart

DE GIDS.

Antisemitisme met excuses.
Dr E. J. Dijksterhuis herdenkt prof. F. G.
Schellema. F. Bordewyk besluit zijn tooneelstuk
„Sumbo N.V.,”, dat mij, naar ik hoop, aanleiding
zal kunnen geven tot een bespreking bij een
opvoering, die binnenkort zal plaats hebben.
Dr H. T. Colenbrander begint een reeks op
stellen over de Europeesche geschiedenis
tusschen 1871 en 1914; mr J. A. van Hamel geeft
indrukken van een reis door Indië.
De redactie excuseert zich voor de opneming
van een artikel over het Joodsche probleem als
internationaal probleem door mr A. F. Zwaarde
maker, dat inderdaad niet veel anders is dan
antisemitisme „in het nette”. In wezen komt
het op hetzelfde neer, want antisemiet bluft
antisemiet; en waarom de redactie overging tot
opneming van een beschouwing, die .zij niet
zonder een ongebruikelijk en voor den inzender
weinig vleiend commentaar wilde plaatsen,
blijft' onduidelijk.
Anton van Duinkerken wijdt zijn kroniek der
Nederlandsche letteren aan een proefschrift van
dr H. Smilde over Jacob Cats.
M. t. B.

HET JOODSCHE PROBLEEM ALS
INTERNATIONAAL PROBLEEM 1)
Wie de hoop koestert misschien een klein steentje te kunnen
bijdragen tot de oplossing van het zoo ontzettend moeilijke
Joodsche probleem, moet beginnen te trachten het in zijn af
schuwelijke, tragische volheid te zien. Als men met meerdere
of mindere aandacht de polemieken van den jongsten tijd volgt
— hetzij dat de betoogen nu komen van uitgesproken prosemietische zijde, dan wel van die der tegenstanders — vraagt
men zich telkens af, of de schrijvers die tragiek wel ten volle
beseffen. Gaat niet juist de diepe historische grond van het pro
bleem in het gedruis der stemmen verloren ?
Wie evenwel tracht een oogenblik de volle aandacht te vragen
voor dien ondergrond van het vraagstuk, stuit bij allen, die in
hetgeen in Duitschland, in Oost-Europa, in den Balkan ge
schiedt, niets meer cn niets anders willen zien, dan een modem
Vandalisme, op enormen tegenstand. Hij wordt eenvoudigweg
voor anti-semiet uitgekreten en krijgt ruimschoots zijn deel
van de verwijten diergenen, die zichzelf volgaarne voor bij uit
stek verdraagzaam verslijten, doch niettemin zwelgen in den
l) N o o t van de R edactie:
D e R edactie heeft niet voorbijgezien, d at h et hiero n d e r volgende
artikel enkele zw akheden v erto o n t, m et nam e doo rd a t de schr. op de
verw aarloozing van h e t Joodsche „b ijw o n erseh ap " als m ede-oorzaak
tot den huidigen stand van h e t Joodsche vraagstuk z ó ó sterk en n ad ru k
legt, dat hij nu zijnerzijds do on w aardige en in het geheel n iet n o o d 
zakelijke „h e tze” tegen de Jo d en , een ten m inste gelijkw aardige factor,
volkom en verw aarloost, è n doo rd a t de schr. zich van d e vraag w aar en
hoe voor d en „nieuw en Joodschen staat” ruim te ware te verschaffen,
èj te gctnakkelijk afm aekt.
D a t de R edactie n iettem in v ó ó r opnem ing m eende te m o eten be
sluiten, sp ru it v oort u it de om standigheid, d at dc schr. denkbeelden
uiteenzet, die m en, helaas, zelden o f n ooit o p zoo w aardige, ernstige
en objectieve wijze h o o rt bepleiten.
REDACTIE

238
237 Eerste pagina van het
artikel over ‘ het Joodsche
probleem ’ van A . F. Zw aarde
m aker, met een noot van de
redactie. De Gids, maart 1939.
238 Bespreking van het m aart
nummer van De Gids door
M enno ter Braak in Het Vader
land, 14 maart 1939.
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1939) door mr. A . F. Zwaardemaker, een auteur uit de
kring van het rechts-autoritaire blad De Waag. Dat dit
betoog controversieel was begreep de redactie wel,
maar zij besloot tot opneming, zoals zij in een voetnoot
verklaarde, om de ‘waardige, ernstige en objectieve w ij
ze’ waarop de auteur de kwestie van de positie en de
toekomst van het Europese jodendom behandelde. Z a
kelijk en schijnbaar geheel van feiten uitgaande betoog
de Zwaardemaker dat er voor joden, die toch altijd en
overal een ‘volksvreemd’ element vormden, op den
duur in Europa geen toekomst meer zou zijn. De in
spanningen moesten daarom niet gericht worden op het
opnemen van vluchtelingen en emigranten, maar op de
overbrenging van alle Europese joden naar een nieuwe
joodse staat elders ter wereld, waarbij de auteur dacht
aan Oceanië o f Zuid-Amerika. Deze hervestiging was
enkel tot bestwil van de joden zelf en moest, wilde de
kolonisatie slagen, massaal en desnoods onder dwang
worden doorgevoerd.
De kwalijke tendens en inspiratie van dit betoog bleven
niet onopgemerkt. Ter Braak hield De Gids voor dat
‘antisemitisme “ in het nette” ’ evengoed antisemitisme
bleef (.Het Vaderland, 14-3-1939). De redactie ontving
brieven waarin treffend en volkomen juist het eigenlijke

239 M enno ter Braak
(1902-1940), 1939.
Foto door E. van Moerkerken.

racisme van het stuk en de misstap van D e Gids werden
aangetoond. De redactie bleef echter, blijkens het ant
woord aan een van de briefschrijvers, achter haar
besluit tot plaatsing staan. Maar latere inzendingen,
van R. Abraham over ‘Marxisten en Joden’ (juli 1939),
J. Z. Baruch over ‘het actueele rassenvraagstuk’ (augus
tus 1939) en B. Raptschinsky over de toestand van de jo 
den onder het Sovjet-regime (februari 1940) werden af
gewezen. Ook werden nieuwe bijdragen van Zwaarde
maker (in oktober 1939 en juni 1940), overigens over
andere onderwerpen, geweigerd: diens al te germanofiele toon en terminologie bevielen vooral Telders en
Plantenga allerminst.

240 B .M .T eld ers (1903-1945),
redacteur van 1934 tot en met
1945, omstreeks 1940.

IN M I N E U R

Nu mij niets aan dit alles meer bindt
ga ik ook maar liever heen.
Op het pad dat ik voor mij vind
zie ik enkel distels en steen.
Maar in haar liefde heb ik geloofd,
merg en bloed van mijn bestaan.
Heb ik die nu mijzelve ontroofd
of ontdeed ik mij van een waan?
Te erkennen te hebben gefaald,
niet eens meesleepend en groot,
is alle winst die ik heb behaald.
Wie weet slaag ik in den dood.
Jan Campert

1938
240
FEEST

Ik ben uw vriend niet en niet uw lakei.
Een vijand ben ik van uw doen en laten.
Gij staat aan deze, ik aan gene zij.
Beginseltrouw gebiedt mij u te haten.
Maar ik haat niet. Ik zit graag bij u aan.
Als in uw tafelsier bokalen blaken,
dan groeit de geest van mijn gereed verstaan
en laat ik mij uw ambrozijnen smaken.
Dan eer ik ook uw vrouwen met mijn lof.
Ik prijs haar lach, haar spot, haar doen alsof,
haar edlen zwier, de diepzee van haar oogen.
In nood en vreugd staan menschen zij aan zij,
maar in de vreugde van het feestgetij
is pure lust. Geen dreiging en geen logen.
C . J. van Geel
1938
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B .M .Telders was langzamerhand de meest opvallende
G/ife-redacteur geworden. Sinds september 1938 be
commentarieerde hij maandelijks de buitenlandse poli
tiek. In september 1938 drong hij aan op een ruimhartig
en barmhartig immigratiebeleid; maar in december-de
Kristallnacht had juist plaatsgevonden -moest hij bitter
constateren dat ‘ [e]en positief-christelijk geheeten Re
gering [...] onder het devies, dat het hemd nader is dan
de rok [...] de ongelukkigen, die het “ afkeurenswaar
dige” voornemen hadden opgevat om, voordat de aller christelijkste der heiligen, St. Bureaucratius, het oogenblik daartoe gekomen achtte, in Nederland asyl te zoe
ken, met de sterke arm der politie’ liet terugdrijven en
uitzetten (Aanteekeningen en opmerkingen, 1938, iv,
3 5 i) ·

Fel was ook zijn commentaar op de Duitse bezetting
van Tsjecho-Slowakije, al stelde het hem evenzeer te
leur dat uit dat volk niemand was opgestaan die ‘door
een daad’ , hoe vruchteloos misschien ook, tenminste
van verontwaardiging en verzet had blijk gegeven. En
hij vroeg zich af: ‘Zullen er ook bij ons maar niet al te
velen worden gevonden, die eene overgave “ zonder
bloedvergieten” (en andere inconvenienten) zullen ver
kiezen boven een wellicht hopelooze tegenweer?’ (1939,
11, 136)
Zolang het echter nog niet zo ver was, bleef Telders
streng principieel benadrukken dat Nederland het recht
en de plicht had een volstrekte neutraliteit te handhaven
en zich tegenover de democratische grootmachten niet
anders op te stellen dan tegenover Duitsland. De omlig
gende mogendheden moesten inzien dat het in hun eigen
belang was dat een neutraal Nederland de delta van
Rijn, Maas en Schelde beheerde. Maar ook moesten de
Nederlandse regering en zelfs elke burger zich deze ver
antwoordelijkheid bewust zijn en geen enkele aanlei-
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241 J. W .F . Werumeus
Buning aan E . J . D ij ksterhuis,
april 1940.
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243 Ontwerp voor een zomerzegel, uitgegeven in 1940, met
een portret van Potgieter en een
fragment uit het vignet van de
eerste jaargangen van De Gids.
Krijttekening door E. ReitsmaV alenfa.
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Ingealoten ontvangt U eer» overdruk van een artikel in D E
G ID S , dat, naar wij vermoeden uw belangstelling zal wekken.
Het doel van deze toezending is, uw aandacht op het tijdschrift
te vestigen. D E G ID S heeft in de meer dan honderd jaren van
zijn bestaan steeds een belangrijke plaats in het Nederlandsche
geestesleven ingenomen. Redactie en Uitgevers streven er naar, ’t
tijdschrift, ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden, die plaats
te doen behouden. Zij zullen daarin echter slechts kunnen slagen,
wanneer het intellectueele lezerspubliek hun streven met de daad
steunt. Wij noodigen U daarom uit, een abonnement op het tijd
schrift te nemen, waarvoor aangehecht een bestelbiljet.

D E G ID S verschijnt steeds op den eersten der maand. De
abonnementsprijs bedraagt ƒ 20.— per jaar, franco per post
ƒ 3 1 .— . Nieuwen abonné's zenden wij de December-aflevering
242

van 1940 gratis toe.

242 Begeleidend schrijven bij
de toezending van een overdruk
van een G/ds-artikel dat nieuwe
abonnees m oest aanbrengen,
oktober 1940.
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De uitgevers:

DE S T R O O M fragment

Vier dagen al duurde de strijd.
In bittere verbetenheid
werd van weerskanten om de stad gevochten.
Dan golfde de aanval aan over de brug,
en dan over het eiland weer terug,
heen en weer tusschen de oeverbochten.
Dat kostte op den duur te veel bloed.
Te lang zagen zich opgehouden,
die eiken tegenstand doorstooten zouden:
de mariniers vochten te goed.
Toen zijn de vogelen des doods gekomen,
in wijde vluchten dicht opeen,
of drie aan drie, o f een voor een,
en hebben, wat hun werk is, ondernomen.
’t Waren de wijken van het binnenste kwartier,
die het vooral ontgelden moesten.
De wegen van het levendigst vertier
trok vliegensvlug het brandspoor af.
Huis aan huis viel en werd te vaak een graf.
Maar één ding was niet te verwoesten:
de in de zon stralende rivier.

ding geven tot de verdenking van partijdigheid: ‘Ons
oordeel, onze sympathie kan niemand ons voorschrij
ven, doch bij het uiten daarvan en bij het handelen
daarnaar past ons, terwille van Nederland’s neutrali
teit, eene terughoudendheid, die men in vredestijd te
recht als overdreven zoude hebben beschouwd’ (1939,
iv , 120). Tot in mei 1940 bleef hij aan een streng onpar
tijdige beoordeling van de internationale gebeurtenis
sen vasthouden.
Na mei 1940 veranderde er op het eerste gezicht niet zo
veel in D e Gids. Wel prezen meer dan anders allerlei in
zenders hun werk aan als een actuele bijdrage tot het
herstel van het ‘geestelijk evenwicht’ van de Nederland
se natie. Ook toonden zij zich al op voorhand bereid tot
zelfcensuur. Uitingen van protest o f verzet tegen de
Duitse inval lijken D e Gids niet te zijn aangeboden. Bin
nen de redactie schijnt vrij snel besloten te zijn dat ten
minste voorlopig geen politieke bijdragen zouden wor
den geplaatst en dat men zich van uitspraken over en
toespelingen op de actualiteit zou onthouden. Een ge
dicht van Jan Prins op de verwoesting van Rotterdam
(‘De Stroom’ , augustus 1940) werd wel opgenomen.
Telders schijnt in juni te hebben willen reageren op de
inval en bezetting, maar trok zijn stuk in overleg met de
collega-redacteuren terug. Deze briljante en veelzijdige
man werd in de eerste maanden van de bezetting een be-

Jan Prins

1940

D E G ID S
O IS T K R W U K ,
»*DACTeu«»-**:Q*rrA#«* >
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Z e e r g e a c h t e H e e r Ü oo y,

Sr z i j n

in v e rb a n d m et de o p h e f f in g v$n h e t L e g e r d es H o ila door

de D u itB o h e o v e r h e id b esw aren g e r e z e n te g e n p l a a t s i n g v a n Uw g e d ic h t
H e ils s o ld a t e n ,w a a r v a n i k U d e s t i j d s

de opname in h e t JuniSnummor v a n

De O id s t o e z e g d e .T o t m ijn s p i j t z i e

i k « i j d aa rd o o r g e n o o d z a a k t.U om

o n t h e f f i n g v*n d i e to e s e g g in g t e v e r s o e k e n .T -

s u ll e n h ? t g e v « l

in

de e e r s t v o lg e n d e r e d ^ c t i e v e r g s d e r i n g n a d e r o n d e r oogen z ie n jd p .a r d e ze
v e r g a d e r in g e c h t e r p a s op 1 4 Ju n i s a l

p la a t s hebben ,z 1 h e t,n a a r ik

v r e e p .d a n e c n t e r to c h te l a a t z i j n , o n Uw g e d ic h t e v e n tu e e l nog v o o r de
v e r s c h i j n i n g van Uw v e r s e n b u d e l

te p u b l l e e e r e n .

ïïe z u l le n nu in de maand «Juni g a a rn e Uw g e f iic h t De B e e ld h o u d e r
p l a a t s e n j d e an d ere o n tv a n g t U h i e r b i j o n d e r d a n k z e g g in g v o o r de a a n b ie d in g
244 E . J . Dij ksterhuis aan
A .T h .M o o y , schrijver onder de
naam A .M a rja , 17 mei 1941.
Wegens een m aatregel van de
Duitse overheid kan het gedicht
‘H eilssoldaten’ niet worden
geplaatst in De Gids.
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Zeer geachte h «e r D ijk s t e r h u is ,
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( j . c . Bloetn)
245 J .C . Bloem aan
E .J . D ijksterhuis, 12 september
1941. Een paar gebroken
vingers maken hem het
schrijven onm ogelijk.
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langrijke stem van verzet in Nederland, doordat hij
voortdurend in het openbaar de zaak van vrijheid, recht
en tolerantie bleef verdedigen. In september kwam Telders op het stuk terug. De dichter N ijhoff, nog steeds
nauw bij D e Gids betrokken, had hem gezegd het stil
zwijgen van het tijdschrift op politiek gebied te betreu
ren. Beiden waren het eens ‘ dat het mogelijk was, ook
op dit gebied eenige leiding te geven zonder dat men een
verschijningsverbod zou risqueeren’ .
De redactie besloot echter Telders’ artikel niet in De
Gids af te drukken, maar als brochure te verspreiden
onder personen van ‘goede gezindheid’ -elke redacteur
maakte een lijstje-m et de bedoeling hen te bewegen tot
ondersteuning van D e Gids. Want het ging slecht:
leesportefeuilles werden opgeheven en de abonnees in
Indië konden niet meer bereikt worden. Het aantal geabonneerden, in maart 1940 nog 624, daalde tot 490 aan
het einde van dat jaar. In december 1940 werd Telders
gearresteerd, om zijn houding van verzet en om zijn in
vloed. Hij is nooit meer vrijgekomen. Toch bleef hij tot
het einde van de oorlog als redacteur op het omslag ver
meld.
Een naam die in januari 1941 van het omslag verdween
was die van Colenbrander, die na vijfendertig jaar te
rugtrad. Een jaar eerder al had hij het secretariaat over
gedaan aan Dijksterhuis, nadat er kritiek was geweest
op zijn functioneren. Colenbranders laatste jaren bij
D e Gids waren niet erg aangenaam. De zeventigjarige,
door een leven van overmatige arbeid en financiële zor
gen vroeg opgebrand, en bitter omdat hij zich miskend
voelde, stond wat buiten de kring. Zijn oordeel over in
gekomen stukken werd nog maar zelden door de andere
redacteuren gedeeld. In 1940 moest hij zelfs nog mee
maken dat een eigen bijdrage, een paar nieuwe gegevens
betreffende Jan Pieterszoon Coen, door zijn collega’s
werd afgekeurd: zij vonden D e Gids niet de plaats voor

een bronnenuitgave. Colenbrander was woedend: nog
nooit, voor zover hij zich herinnerde, was een redacteur
het recht op plaatsing van een eigen stuk ontzegd. Zijn
bijdrage werd uiteindelijk geplaatst. Maar Colenbran
ders afscheid, eind 1940, was weinig hartelijk. De re
dactie kwam, in wat een woord van hulde en vriend
schap had moeten zijn, tot niet meer dan enkele regels
met obligate beleefdheden (januari 1941). Op verzoek
schreef oud-redacteur Huizinga vervolgens een korte,
nostalgische herinnering aan de vroegere jaren met C o
lenbrander in de redactie. Martinus N ijh o ff keerde te
rug naar De Gids om Colenbranders plaats in te nemen.
De redactie en uitgever Van Kampen waren van mening
dat een ‘vaderlandsch cultuurmonument’ als De Gids in
stand moest worden gehouden, zolang als dat mogelijk
was zonder het prijsgeven van de integriteit. Indirect
sprak de redactie haar eigen bedoeling uit in een com
mentaar op het verdwijnen van Elsevier’s Maand
schrift: ‘Wij betreuren, behalve Elsevier’s heengaan, de
houding der uitgevers. Om juist op dit moment zich
geen bijzondere offers te willen getroosten tot behoud
van zulk een kostbaar bezit, stemt tot bittere gedachten.
[...] Vijftig jaar legt een verplichting op, de verplich
ting alles te beproeven en tot het uiterste te volharden.’
(1941, 1, 6)
Jaargang 1941 bevatte grotendeels bellettrie en letter
kundige essays. De in 1940 begonnen ‘Don Quichot’vertaling van C .F . A .v a n Dam en Werumeus Buning,
fabels van De L a Fontaine vertaald door Jan Prins en
de historische roman ‘Sla de wolven, herder!’ van
Theun de Vries werden maandelijks voortgezet. Dich
ters als Richard Minne, N .E .M .P area u , A .M arja,
G .W ijdeveld maakten hun G/cfc-debuut o f -rentree.
Proza was er van Bordewijk, A . H. N ijhoff en jongeren
als F. Langen en A b Visser. Vestdijk droeg het lange ge
dicht ‘De Vliegende Hollander’ en het essay ‘Over de
149
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Don Quichot van de Mancha,
die hij samen met C. F. A . van
Dam m aakte, 1942. De verta
ling verscheen in De Gids.
Foto door Van de Poll.
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247 Handschrift van een
gedicht van Ida G . M . Gerhardt
dat verscheen in De Gids van
augustus 1941.

248

150

compositie van den rom an’ bij. G .H .B lanken schreef
een opstel over de Griekse dichter Kavafis, en vertaalde
later (april 1942) twee van diens gedichten.
Een ondertoon van protest tegen de ‘ nieuwe orde’
klonk door in enkele verzen van A . Roland Holst (‘En
marge’ , maart 1941) en Ida Gerhardt (‘Het Carillon’ ,
augustus 1941), en in het opstel ‘Nederland’s volkska
rakter, eigen cultuur en nationale roeping’ van de filo
soof F. Sassen. Wijzend op het wezenlijk tolerante en
pluriforme karakter van de Nederlandse beschaving
sprak hij zich uit tegen eventuele pogingen tot gelijk
schakeling en ‘zuivering’ . Het Nederlandse volk was in
al zijn verscheidenheid toch een eenheid geworden en
had zich ‘daardoor ook het recht verworven, zich zelf
te blijven, en in zijn eigen aard en cultureel bezit te wor
den geëerbiedigd. Dit recht sluit ook de aanspraak in op
de vervulling van die voorwaarden van maatschappelijken en staatkundigen aard, zonder welke het behoud

van volkskarakter en eigen cultuur niet kan worden ver
zekerd. Daarvoor dient ieder, die zich waarlijk Neder
lander noemen kan, onwrikbaar pal te staan’ (1941,1,
186-187).
Einde 1941 leken andere bladen, als Groot Nederland,
De Stem en Criterium, te moeten verdwijnen. De Gids
kon blijven, maar moest de omvang met een derde te
rugbrengen tot vierenzestig bladzijden per nummer. Op
9 februari 1942 liet het Departement van Volksvoorlich
ting en Kunsten weten dat D e Gids ‘als volksvoorlichtend orgaan’ verplicht werd direct ‘een verantwoorde
lijk hoofdredacteur’ aan te stellen. Besloten werd dat
Werumeus Buning deze functie pro form a zou gaan ver
vullen. Dijksterhuis behield als voorheen de admini
stratieve leiding.
Uiterlijk in april 1942 moesten alle schrijvers zich als lid
aanmelden bij het Letterengilde van de Kultuurkamer.
A l in 1941 had het Departement speciaal het oog laten
vallen op de populaire dichter en journalist Buning:
secretaris-generaal Goedewaagen bood hem het leider
schap van het gilde en een literaire prijs van tweedui
zend gulden aan, maar Buning, betrokken bij de orga
nisatie van het kunstenaarsverzet, hield de boot af. In

«U— 'L lc L

het voorjaar van 1942 echter begon hij, sukkelend met
een slecht genezende beenbreuk en teleurgesteld rakend
over de onzakelijkheid van het schrijversverzet, te aar
zelen. Hij had, mede door een scheiding, nogal wat fi
nanciële verplichtingen en vreesde nu zijn baan bij De
Telegraaf te kunnen verliezen. N ijhoff bood hem vier
honderd gulden per maand uit het steunfonds van het
kunstenaarsverzet, maar voor Buning was deze tege
moetkoming ontoereikend en te onzeker. In april teken
de hij. Wel sprak hij met N ijh o ff en Roland Holst af,
geen gebruik te maken van zijn lidmaatschap en geen
nieuw werk te zullen publiceren. Zijn aanmeldingevenals die van Boutens en van Van Deyssel-kwam bij
zijn collega’s hard aan: er viel een bres in het verzet,
waardoor de weigeraars onder grotere druk kwamen te
staan. Deze fa u x pas is Buning, ondanks zijn illegaliteitswerk in de volgende jaren, na de oorlog niet verge
ven.
Binnen de redactie werd rond 1 april spoedoverleg ge
voerd: N ijh o ff en Van Duinkerken namelijk weigerden
zich te melden en zouden dus hun literaire activiteiten
moeten beëindigen. Hoewel N ijhoff er in eerste instan
tie weinig voor voelde nog langer in de redactie te zitten,
249 Ida G . M . Gerhardt aan de
redactie van De Gids, 9 juni
i94r. Ze zendt haar gedicht
‘ Het carillon’ .
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honderdzesde jaargang. De
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raakte De Gids voorlopig Van Duinkerken kwijt, die in
mei 1942 als gijzelaar in Sint-Michielsgestel werd geïn
terneerd.
Was er in de eerste v ijf maanden van 1942 nog veel poë
zie in D e Gids, na de instelling van de Kultuurkamer
verdwenen bijna alle bekende namen. Sommige auteurs
mochten niet meer publiceren, andere waren niet ge
wenst. D e Gids bevatte nu vooral opstellen over oudere
letterkunde, staatkundige en wetenschapsgeschiedenis,
bouwkunst, wijsbegeerte. Zo bleef het blad buiten de
bemoeienis van de Kultuurkamer. De redactie kwam zo
weinig mogelijk bijeen. Dijksterhuis zette de nummers
in elkaar. Toen op 31 oktober 1942 onverwacht Plantenga overleed, die in de afgelopen negen jaar veel over
bouwkunst en esthetiek had geschreven, werd snel een

besloten beiden toch als beoordelend redacteur aan te
blijven. Van Duinkerken heeft na de oorlog eens (in een
zitting van de Ereraad, november 1946) opgemerkt dat
D e Gids waarschijnlijk ‘juist door de toetreding van
[Buning] tot de Kultuurkamer, uit handen van Goedewaagen en de Duitschers’ is kunnen blijven.
Het is niet onmogelijk. Het gedicht ‘ Sociale Idealisten’
van A . Roland Holst, in D e Gids van april 1942, werd
door de N S B als een bespotting opgevat. Volken Vader
land reageerde op 10 april met een scherpe aanval op
Roland Holst, de onheilsdichter die de nieuwe orde niet
wenste te begrijpen, en met het voorstel aan het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten ‘dezen gids o f
de lendenen te breken o f een anderen kop te geven’ . Het
is echter bij dreigementen en intimidatie gebleven. Wel
251 Het hoofd van de afdeling
Perswezen van het Departement
van Volksvoorlichting en
Kunsten aan E. J. Dijksterhuis,
9 februari 1942. E r moet een
verantwoordelijk hoofdredac
teur voor De Gids worden
aangesteld.
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sulien dan (tn kerken, er »allen dan gin
priesters meer »Un tn Nederland.
Overw Innen d» verbonden le g e n van
Furop», d a n -----dan »al de Nederland sche kerkelyke O verheid motten «wich
ten veur de W a a r h e i d ! Hierin
mag veul troost schollen veur de afiei'ooten Kruisdrager», — de ieldera onzer
Kerk moesten uit deze altnatle toch dése
conclusie trekken: h e t G o d d e l i j k
b r o o d t e b r e k e n * · » «■ * Il e n , d i e e r n a ar r e l k b t t l -

poeet van den eersten ra n g en bovendien
e e n flin k erd van de bovenste plank.
A nder« m enschen — on d ich ter Üfk«
b ru te n n a tu u r iijk — vo n d en die laa-st*
g edichten n ie t 200 best, en den dichter
m eer flau w dan flink M aar Ja. m en
m oet e lk a n d er een b eetje ontzien in deze
dagen van bonlooze m enus en m aar doen
alsof m «n n ie t w e et hoe e r gestookt, gepam fleteerd. en geverzoekfchrift w ordt
D och nu bevat ..De G ids", v an A pril,
h e t bekende revolution&atire tijdschrift
Gottverner e'eat p rtvoir . ,» , t
o n d e r hoofdredactie van den o nder
Maar is vrees: de agn. ..Heidenen* ral b loem stukken bedolven d ich ter W erulen de wegversperring tot God atrakt m eus B unm g, h et volgende dichtw erk:
motten afbreken.
Sociale Idealisten.
M»ar de poorten ©AAN open!

een!

W ü d open! Wan* God ként gin
paria’s!
teujenstan

HU kent Zijn . . . . ware Christenen
en . . . . bolsjew ieken. En hij Hem
zelden gin ien gen at

rEn naar het W esten steekt hij
zijn handen'

Zij w e te n vast en zeker
Hoe alles goed zal gaan
Zij la 'e n bed e n bek e r
L eeg en vergeten staan

252 Anoniem artikel in Volk
en Vaderland van 10 april 1942,
naar aanleiding van het gedicht
‘ Sociale idealisten’ van
A . Roland H olst, dat was gepu
bliceerd in De Gids van april.
M. Opstro, de dichter van het
toepasselijke ‘Het einde’ , is
Mien Proost (pseudoniem van
H. Klomp).

D oor droge lippen d rukken
ZU zich glaahelder uit
H un droom k a n n ie t m islukken
V ooruitgang is h u n b ruid
Ik zie. w a ar ze op een rij staan
A ls e ie ren in h u n re k
V e rlain e aan h en voorbijgaan
M om pelend: d o o r ee n poel dre k

Coneobar* D eirdre. e n d e zonen van
U snach, z ü n dood. Zij w e ten n ie t hoe
h et m et hun d ich ter staat. M aar wij w e
ten h et m a a r al te feest. D e d ich ter A.
R oland H olst h e e ft o n d er h e t hoven*
staande m ee ste rw e rk zijn n aa m gezet.
W aarschijnlijk zijn d e vrien d e n opge
AAT ons aaat»#®en. geschafte
in E u ro p a o n tw ik k e lt.»)- H e t U zajn
dat fit in O w e acIk m tw taK ligt fa  goed re ch t. N iem and betw ist h e t hem w onden over zooveel m annenm oed.
D it v ers e c h te r ia poetische kul. A n 
m ilie een lid hebt, dat blfzonder bedreHü h ee ft ook e e n p a a r verdienstelijke d ers niet.
is in h et »pelen op d« fluit. De man anecdoten o m tren t C u ltu u rk am er en
am tm te zeggen. flu itist bij Gods L etterengilde op zijn na«m staan. P rac h 
Zou d an toch lit v e rv u llin g gaan, die
reuade. Hü U de beroemdst« flu itist van tig. H ij. die ze n iet v erdragen kan, is w aarschuw ing, die een te Jong g estor
h e| land. en «en deel van zijn roem daalt vervelend.
ven criticus bijna tw intig ja a r geleden,
ook op L w hoofd. Gij kunt er altijd
D s d ich ter R oland H olst publiceert tot Koland H olst richtte: „D enk! Denk*
trotsch op zijn, dat hfl btf U In de fam ilie v aak v erzen in letterk u n d ig e tijdschrif — «en tandeloos g rijsaard, ee n kindsche
rit, en gij zult hem n iet kwalijk nemen, ten. D e lite ratu u rm in n aa r zoekt ze vorst lo ert in led e r van ons?-’
dal hij aan zijn kunxt verplicht meent iedere m aand g re tig op. D en la a 'ste n
En, is „D e G ids” nog w el een ty d ie zijn wat 4e poseert n.
U|d ging e r g«en aflevering voorbij of sch rift d a t dien saa m k an v o eren? Zots
In d ien gij fluftm uziek n iet bem int, «uit enkele regels w e rd en geb ru ik t om venijn h e t D epartem ent v an V olksvoorlichting
gii d a t s til houden, w a n t gif w ensebt n iet te spuw en tegen de d uisterllngen van den en K u n sten e r n ie t eens o v er w illen
v o e r een b o tterik te w orden aangezien, nieuw en tijd. die h et w aagden te leven, denken — de coarte laa rs k ro o n tjes sijn
noch door Uwe om geving, noch door terw ijl de d ichter R oland Holst nog n iet nog zonder bon v erk rijg b a a r — dezen
den grooten m an zelf.
eens k la a r w as m et alles te reggen w at g ids of de lendenen te b re k en óf een
M aa r indten de flu itist zich lederen hij op zijn h a r t h ad o m tren t w ind en an d e ren k o p te geven?
*■> Jam m er, m aa r zoo z $ n *r m eer
m orgen o nder U w ra a m opstelde, e a C , licht. H eel B ergen en B ergen aan Zee
terw ijl gij bezie *üt. en k e le U w er f a  vonden d en D ichter R oland H olst een v a n zijn leeftijd.
m ilieleden eenige noodiakelijke begins e lrn hij te b re n re n o m tren t de m an ier
w aarop zij zich in h e t leven h ebben te
gedragen, een spotliedje heg in t voor te
flu ite n , d an « u it ^ den beroem den loot
van I f f ge&laeht toch verzoeken in te
G root kwam de wind aan over h et duin
rokken.
In h e t d orp kraakten d e laarzen
En w at zoudt gtJ doen als de man den
D e d ichter toefde nog in zijn tuin
volgenden morgren terug kwam. opnieuw
«Ifca deuntje ten beste gaf. maar nu een
A ch ter het raam wachtten h et k ritto i en de vaerzen.
ta! vrienden bad me* gebracht, die
gaarne in zijn gezelschap verkeeren, om 
dat zij g*zien w illen worden In de nabij
Maar h ij ging nog niet. H ij ia u te m oe gmcorden
heid van den Groote? W ellicht bnverktet gij h et geheele geselschap m et den
O m te begrijpen, dat er een dag kon kom en
tuinslang.
IVaar op d e oncrechte, hunkerende, horde

(À. Roland Holst in „ d e W ilde Kim“ )

L

niet
iee-

Het einde

tien
ent.
ge-

ilQsjeteld
le u r

*· ·

I J hebben alle re d en om e r verheugd
W
o v e r te z^n. dat de dichter A.
R oland H olst d e N eder landsche lite
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ra tu u r v errijk t h e e ft m et proza e n v er
zen v an groote schoonheid. H e t dich
terschap van R oland H olst s ta a t buiten
iedere discussie.
De d ich ter R oland Holst, d ie p leitte
voor ee n hooge, voornam e levens
houding, die v an d en d ich ter eischie, d at
hij zou zijn een: „peinzende e n een
b ra n d en d e”* is h e t n ie t ee n s m e t d.e
n ieu w e o rd e van zaken, zooals die zich

H em xou vragen afstand te doen van d e draomen.
Maar h g wilde niet. E n toen zij bleven,
Brgan hij te tchelden. voelde zich verraden.
H ij trad in en beval zijne nom ade
H em een beker te schenken: gaxeuze limonade.

betrouwbare opvolger gezocht om te voorkomen dat
van hogerhand de redactie zou worden ‘aangevuld’ :
vanaf februari 1943 stond de naam van de kunsthistori
cus F. W .S .v a n Thienen op het omslag.
1943 en 1944 waren donkere en magere jaren. Bellettrie
verdween bijna geheel, op enkele bijdragen na van Leonard Huizinga, Nine van der Schaaf, A .H .v a n der
Feen, Emmanuel de Bom, Jan Prins, Buning (1943),
Van Deyssel en J. C. van Schagen (1944). Op het gebied
van het wetenschappelijk essay was overigens veel le
zenswaardigs. Een groot deel van de flinterdunne
maandelijkse afleveringen werd ingenomen door de ru
briek Bibliographie: korte boekbesprekingen. Het aan

M. O P S iR O .

tal abonnees daalde tot 410 in maart 1944, maar begon
daarna weer toe te nemen. Over 1943 werd een aanzien
lijk verlies geleden.
Over het principe en de manier van voortzetten van De
Gids in de bezettingsjaren zijn de redacteuren het on
derling nooit helemaal eens geweest. Dijksterhuis en
Buning waren geneigd tot een wat ‘rekkelijk’ beleid, tot
kleine concessies, met de bedoeling het blad onopval
lend te doen voortbestaan in afwachting van betere da
gen. Van Duinkerken en vooral N ijhoff kozen voor een
principiëlere houding: voortbestaan van D e Gids mocht
geen doel op zich zijn. De opvatting van Molenaar is
niet bekend.
153

253 V .l.n .r.: A n to n van D uin
kerken, H. J. Pos en C . J. van
der Klaauw in het gijzelaars
kamp Sint-Michielsgestel, 1942.

254 J-H .P lan ten ga
(1891-1942), redacteur van 1934
tot en met 1942, omstreeks

1935Foto door N .V . Vereenigde
Fotobureaux.

Na september 1944 werden door de omstandigheden de
verdere produktie en distributie van D e Gids onmoge
lijk. De uitgave werd stopgezet. In juni had Dijksterhuis N ijh off gevraagd zijn gedachten eens te laten gaan
over een redactioneel stuk voor de eerste aflevering na
de bevrijding. N ijh o ff schreef hem terug (3 augustus
1944): ‘Ik kan me daartoe niet verbinden, ook beschik
ik niet over M olenaar’s moed om zoiets van tevoren te
kunnen schrijven. [.. .]-Ik kan je inzicht niet deelen,
dat De Gids in den bezettingstijd “ haar bestaan heeft
kunnen voortzetten zonder eenige inmenging van over
heidswege” . De politieke redacteur heeft-zonder eenig
vonnis-vier jaar gevangen gezeten. A an Asselbergs en
mij werd het publiceren verboden. Er werd een hoofd
redacteur benoemd en de omvang werd aanzienlijk te
ruggebracht. Aan vrijwel alle belletristische medewer
kers mochten wij geen ruimte meer afstaan. Er heerscht
een constante moreele druk. -D a t het tijdschrift niette
min bleef voortbestaan, dankt het aan de rubriek “ we
tenschappen” , door welke rubriek het zich van de ande
re tijdschriften aan letteren gewijd onderscheidt. Op
deze rubriek heeft De Gids gedreven, en hierin heb jij
je, zoowel tegenover het tijdschrift als tegenover de
Nederlandsche cultuur, bijzonder verdienstelijk gedra
gen. Ik maak van de gelegenheid gaarne gebruik om aan
je persoonlijk te verklaren, hoezeer ik bewondering
koester voor de wijze waarop je in deze tijden het tijd
schrift in stand houdt.’
R E M IE G A E R T S
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255 F. C . Gerretson aan
E. J. Dijksterhuis, 26 februari
1944. Hij is dankbaar dat De
Gids zijn artikel ‘ Coens
eerherstel’ heeft willen plaatsen.
Het was in drie delen
verschenen van oktober tot
december 1943.
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