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Poetry is indeed something divine.
Shelley

Niet in de omstandigheden die de stof van de
Poëzie vormen of haar uiting banvloeden, maar
in de Poëzie zelf en haar woordwording ligt
het zwaartepunt.
Albert Verwey

Mijne Heeren Bestuurderen der stad Amsterdam,
Mijne Heeren Curatoren dezer Universiteit,
Dames en Heeren Professoren, Lectoren, Privaat
docenten en Assistenten,
Dames en Heeren Studenten,
Verwanten, Vrienden en voorts Gij allen, die deze
plechtigheid met Uw belangstelling vereert,
Zeer gewaardeerde Toehoorders,
Dichten — laat dit het eerste woord zijn bij de aanvaar
ding eener taak, die, bemiddelend als zij is, slechts bij de
gratie van het dichterschap gedacht kan worden — dich
ten en schrijven, daartusschen zou ik een onderscheid
willen maken zooals eenmaal Van Eeden het deed tusschen spreken en praten. Het woord dichten zij hier dan
gebruikt in een ruimere beteekenis dan het taalgebruik
eraan pleegt toe te kennen. Deze uitbreiding der beteeke
nis heeft, wel verre van te vervagen, het voordeel, dat in
de benaming, scherper dan onze taal gewend is, nu een
onderscheid wordt gemaakt tusschen alle andere wijzen
waarop en doeleinden waartoe de taal wordt gebruikt èn
het zeer bijzonder en geïntensiveerd gebruik der taal, dat
de kunstenaar ervan vermag te maken, op de wijze der
verbeelding en tot een scheppend doel. Van dit scheppend
vermogen vinden wij in het Nederlandsche woord ,letter
kundige’ even weinig aangeduid als in het Duitsche
,Schriftsteller’, beide slechts te kennen gevend dat ook de
kunst van het woord in zekere mate als beroep kan worden
beoefend, terwijl van den ,schrijver’ nog in het midden
wordt gelaten of zijn rustelooze werkzaamheid de stukken
ter griffie dan wel een gansche ,comédie humaine’ geldt.
Indien ooit dan is er zeker hier, bij zoo essentieel verschil
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in bedoeling en wijze van gebruik der taal, reden tot een
afzonderlijke en scherp omlijnde benaming. Minder dan
als persoons- of soortaanduiding wordt dus dichter hier
gebezigd in de ideale beteekenis van den taalkunstenaar
in deze hoedanigheid.
Uit het bemiddelend karakter der in de opdracht om
schreven wetenschappelijke en sociale taak volgt als van
zelf de vraag naar de verhouding tusschen dichter en
gemeenschap. De onderzoekingen van den wetenschappelijken bemiddelaar,- die anderen tot de studie der litte
ratuur heeft in te leiden, beoogen een band te be
werkstelligen en te versterken. Mijn ambtgenoot Van
Eyck heeft bij zijn intreerede in Leiden uiteengezet op
welke wijze en in welken samenhang de middelen en ver
mogens van objectieve en subjectieve critiek daarbij in
gespannen dienen te worden. Van de uitkomst dier
onderzoekingen belooft men zich vooral een nauwer ver
band tusschen den dichter en zijn gehoor, zoo niet zelfs
een vergrooting van dit gehoor, dat, voor eeuwen reeds
klein, na eeuwen nog kleiner schijnt geworden; een ver
band dat uit de kleine gemeenschap van studenten der
litteratuur door het onderwijs weer verder medegedeeld
zou kunnen worden aan opgroeiende generaties en aldus
behoud, vernieuwing en voortzetting van — mocht het
woord niet te groot zijn! — eigen gemeenschappelijke
cultuur voorbereidt, stout gezegd de liefde van het volk
voor zijn dichters bedoelt te verhoogen.
Des te nadrukkelijker dient zich de hier gestelde vraag
thans aan, nu in verschillende landen van overheidswege
de doeleinden van het dichterschap met die van den staat
vereenzelvigd worden en aldus een onpersoonlijk a priori
tot voorwaarde der kunst gesteld wordt, die zich in
hiërarchisch verband haar plaats in het staats- en volks
leven aangewezen ziet.
Met de vereeniging der termen dichter en gemeenschap
veronderstelt men objectief een verband, meer dan dat,
subjectief een verhouding, waarbij een nadere aanduiding
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van den aard dier verhouding dan echter nog in zeer
verschillende richting kan wijzen, al naar men zich die
verhouding bijv. als wisselwerking of als tegenstelling
denkt, als een dienen of op zijn minst toch een bijdragen
van den een aan de ander dan wel als een spanning, die
zelfs een breuk kan worden. Allereerst vergt dan de vage
en algemeene term gemeenschap nadere omschrijving.
Wanneer men spreekt van „de” gemeenschap, is men zich
gewoonlijk niet bewust tot op zekere hoogte een fictie
aan te nemen, althans in de samenleving een idealiteit
te veronderstellen, die daarin slechts zeer gedeeltelijk en
onvolkomen aanwezig is. Ook heeft men nog onderscheid
te maken tusschen verschillende vormen van gemeenschap
welker bestaan men aanneemt, hetzij volks-, staats- of
cultuurgemeenschap, en ook dan nog weer in het oog te
houden, dat deze gemeenschappen in feite in aanmer
kelijk mindere mate bestaan, d.w.z. in aanhang en aan
hankelijkheid, in getal en hoedanigheid der deelhebbers
eraan veel zwakker en onvolkomener verwerkelijkt zijn
dan de theoretisch als een gesloten geheel gedachte be
grippen volk, staat, cultuur veronderstellen. Waar dan
ook de volks- of staatsgemeenschap, aangenomen dat
deze elkaar dekken, wat, door een gebrekkige etymolo
gische en nationale organisatie, in Europa op verschil
lende plaatsen niet het geval is, als een totaliteit wordt
opgevat, wordt de werkelijkheid kunstmatig en in schijn
op een ander plan geheven, een wensch wordt tot feit
uitgeroepen, en de illusie hiervan kan alleen worden ge
handhaafd door negeeren en elimineeren van bestaande
nuances en tegenstellingen. De fictie der totaliteit kan bij
den onevenredigen natuurlijken stand der volksgemeen
schap alleen met machtsmiddelen worden gehandhaafd,
een instandhouding die tegelijk als dwingende opvoeding
de gehoopte ideale volksgemeenschap door het kunst
matig ingesteld voorbeeld in versneld tempo denkt te
kunnen verwezenlijken.
Het ligt voor de hand, dat met deze opvatting de neiging
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en het streven samengaan om den dichter niet slechts uit
het volk af te leiden maar hem — juist hem, het onaf
hankelijkst en onberekenbaarst geestelijk element in de
te ordenen gemeenschap — in den volgens duidelijke
richtsnoeren bepaalden dienst daaraan te stellen en aldus
in alle gevallen ook weder tot het volk te herleiden. Even
nauwkeurig als zijn afkomst bepaalbaar wordt gedacht
door de componenten bloed en bodem, even precies af
gebakend is den dichter nu zijn taak aangewezen in de
afbeelding en bevordering der volksgemeenschap.
/ Evenzoo kan men, uitgaande niet van een nationalistische
doch van een historisch-materialistische wereldbeschou
wing (beurtelings volstaan hier als wereld de natie of de
klasse) den dichter afleiden uit de klasse en de econo
mische omstandigheden en hem in zijn taak wederom tot
deze herleiden als dichterlijk strijder voor een verbeterde
samenleving.
Natuurlijk dient erkend te worden, dat eenerzijds ,Heimat’
en natie, anderzijds de nood en strijd van een aan levens
geluk en ontplooiingsmogelijkheid te kort gekomen klasse
de dichterlijke inspiratie kunnen doen ontvonken, maar
het aprioristische en simplistische van een beschouwing
die plaats en opdracht van den dichter door die gegevens
bepaald en daarbinnen beperkt ziet, vermindert de span
wijdte van het dichterschap. Vurige vaderlanders en so
ciale strijders zijn er onder de groote dichters geweest
doch hun werk gaat het bestek eener strikt nationale of
sociale plaatsbepaling en de begrooting eener ideologi
sche werkverschaffing ver te buiten en te boven.
Slechts een romantisch individualisme als van Carlyle
zou, hiertegenover, kunnen volhouden, dat de groote
geesten onherleidbare, mysterieus zich manifesteerende
verschijnselen zouden zijn, die zich als de inspireerende
krachten in de geschiedenis der menschheid, haar daden
en ideeën, doen gelden. Ook Gundolf, die het genie toch
beschouwde als een onverklaard en op zichzelf staand
phenomeen, zag dit niet buiten verband met tijdgeest,
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traditie en omgeving. Moge men al vergeefs beproeven
het genie volledig te determineeren en een sluitende reke
ning op te maken zijner samenstellende deelen, niettemin
draagt het onderzoek naar de talrijke invloedsfactoren
welker aandeel aan zijn vorming empirisch waar te nemen
en na te gaan is, zoo niet essentieel dan toch voor be
langrijke bijzonderheden tot de kennis en het begrip er
van bij. Sainte Beuve, Taine hebben gemeend, dat de
dichter volledig te kennen en te verklaren ware, mits men
alle invloeden van biologischen, psychologischen, sociologischen, nationalen en anderen aard nauwkeurig bere
kent, afkomst, milieu, klasse, beroep, tijdgeest, alle algemeene en individueele eigenschappen en omstandigheden
van de wereld rondom hem en van hemzelven. Wij zullen
onze aandacht telkens op zulke belangrijke of bijkomstige
bouwstoffen van kunst, stijl en kunstenaar te richten heb
ben en die bij ons onderzoek en onze beschouwing mede
in aanmerking hebben te nemen, maar het besef zal ons
daarbij niet verlaten, eer zal het, denk ik, versterkt wor
den, dat wij daarmede de inspiratie toch niet van haar
geheimzinnigheid vermogen te ontdoen, het genie niet
in factoren ontbinden kunnen. Een onbekende bindstof
blijft het geheim ook dezer alchemie. Wij herinneren ons
in dit verband dien Nederlandschen versregel, curieuse
combinatie van een wijsgeerige en een poëtische formule:
Alles is niet de som van alle dingen afzonderlijk.
Wij zijn ons bewust, dat sommige belangrijke vormen
van invloed die het werk van een dichter, een stijl, een
tijdperk mede bepalen, met name de economische en
sociologische bij het litteratuuronderzoek te vaak ver
waarloosd zijn en erkennen, dat de historisch-materialistische litteratuurbeschouwing, haar eenzijdigheid ten spijt
of misschien juist door die concentratie der aandacht in
een bepaalde richting, meermalen een waardevol middel
is gebleken tot gedeeltelijke verklaring en verhelderd be
grip van bepaalde aspecten der litteratuur maar ver
liezen niet uit het oog, dat deze beschouwing één belang-
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rijke factor van invloed op denkwijze en werk, de econo
mische omstandigheden, tot de overheerschende maakt.
De voornaamste voorwaarde van alle wetenschap — de
nauwgezetste vorm van kendrift en waarheidszin — is
het besef dat elk verschijnsel, elk probleem verscheidene
aspecten heeft en dat alle mogelijkheden en kenmerken
zonder eenige vooropstelling nagegaan en in aanmerking
genomen moeten worden. Het oordeel kan zich pas vrij
maken door het onderzoek gebonden te weten aan alle
tot de bevordering ervan vereischte en beschikbare mid
delen, welke van geen wensch of hypothese de geringste
afwijking hunner zuiver instrumenteele gerichtheid mogen
ondergaan. Geen romantische, autistische, louter van het
toeval uitgaande opvatting van het genie, geen uitslui
tende en vooropgestelde verklaringsmethode der litteraire
verschijnselen volgens biologische of economische gege
vens kan ons tot richtsnoer dienen bij een onderzoek, dat
de stof van alle kanten van waaruit verbinding ermee kan
worden verkregen dient te naderen, als het tot die be
trekkelijk bevredigende uitkomst wil komen, die men met
eenig recht voor wetenschappelijk verantwoord waagt te
houden.
Vergeten we bij de vraag naar de verhouding van dichter
en gemeenschap dan ook niet, dat de gewoonlijk bij dit
probleem te pas gebrachte termen individualist en gemeenschapsdichter slechts zeer grove en globale aandui
dingen zonder het minste wetenschappelijk houvast zijn,
de gebrekkige aanwijzing van iets dat nooit als concrete
tegenstelling voorkomt maar alleen als een bij iederen
dichter waar te nemen intern verhoudingsverschil van
twee altijd aanwezige en onmisbare elementen der dich
terlijke persoonlijkheid.
Alle dichtkunst veronderstelt gemeenschap, zij het veelal
verborgen en slechts eenigermate. In beginsel is deze
reeds in het wezen der taal gelegen die de dichter ge
bruikt, al is dit gebruik der taal, als stof welke de ver
beelding bewerkt, principieel anders dan het gangbare,
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als doelmatig middel tot mededeeling. Al raakt de taal
van den dichter het diepst verborgen innerlijk der ziel,
al hult de verbeelding zich veelal in zoogezegd duistere
vormen, toch voltrekt zich altijd door de taalwording van
het gedachte, gevoelde en het uit deze onzienlijke stof
verbeelde een, in den besten en zeer bijzonderen zin des
woords, veruiterlijking van het innerlijk. Alle kunst is
uit-ing, daarmee maakt in beginsel een sociale strekking
deel van haar wezen uit. Dit inzicht zou gemakkelijk
aanleiding kunnen geven tot een vergrovend misverstand
en misbruik bij allen — en dat zijn er velen, hun aantal
neemt toe — die een verkeerde voorstelling van het wezen
der kunst hebben. Voegen wij eraan toe, dat het kunst
werk, de schepping der verbeelding, altijd, ook bij den
door gemeenschapszin geïnspireerden dichter, tot stand
komt op de wijze der meest intensieve en geconcentreerde
alleenspraak.
Ligt in de uiting een sociaal beginsel, het uitgeven is een
sociale daad. Zelfs al had de publicatie alleen bevrediging
van particuliere ijdelheid ten doel, dan wordt toch ook
die afhankelijk gesteld van de erkenning door anderen.
Met de openbaarmaking wordt een beroep gedaan, de
dichter zoekt voor zijn belangen belangstelling, hij vraagt
om gehoor, in dubbelen zin, publiek, aandacht. Zelfs in
de eenzelvige lyriek die in dezen tijd de late uitlooper
is der autocentrische romantiek wordt die roep gehoord
in een gedicht als dit
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt;
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt;
verzwelg mij, smeek ik — maar zij drinken niet,
wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet.
De verklanking van het innerlijk leven vraagt om weer
klank. Flaubert heeft eraan gedacht zijn werk nooit uit
te geven, hij heeft het niet gedaan. Alleen op de wereld
gebleven, zou een dichter slechts blijven dichten zoolang
zijn geest van den veranderden toestand nog niet geheel
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en al doordrongen is. Van alle gemeenschap, of laat ons
zeggen van elke mogelijkheid daartoe afgesneden, zou de
kunst afsterven. Reeds de emigratie wordt een geestelijke
noodtoestand, waartegen alleen de sterkste geesten en
talenten bestand zijn. Omgekeerd zien wij in de geschie
denis der wereldlitteratuur de sterkste geesten dikwijls in
emigratie.
Van de interne, verborgen relatie met een gemeenschap,
die een levensvoorwaarde der kunst is, zijn zich de dich
ters zelf niet altijd bewust. Vooral de romantische dich
ters, in de eerste helft der negentiende eeuw in Duitschland en Frankrijk, op het eind dier eeuw in ons land
hebben haar zelfs ontkend, den dichter als een soort
,princeps legibus solutus’ willen opvatten. Zulke opvat
tingen kunnen niet opkomen dan nadat het hier be
schreven moeilijk waar te nemen interne verband tusschen
dichter en gemeenschap uit het oog verloren werd, vooral
doordat het niet meer uit het onbewuste werd gevoed,
d.w.z. doordat de oorspronkelijke natuurlijke band tus
schen beide losser werd. Afstand, verwijdering, kloof
tusschen volk en dichter, dit geeft hun toenemende diver
gentie gedurende de laatste eeuwen ongeveer weer. Het
is, na de Middeleeuwen, een tweeledig proces, verbij
zondering van het individueele bewustzijn, vermindering
der sociale en cultureele cohaesie; het causaal verband
tusschen beide is door de constante wisselwerking niet in
een uitsluitende volgorde van oorzaak en gevolg uit te
drukken.
De middeleeuwsche wereld was maatschappelijk en gees
telijk, wat dan nog vooral wil zeggen kerkelijk, een veel
simplistischer en hechter geheel dan de tegenwoordige,
die niet enkel als een veel losser verband opgevat moet
worden en vergelijkenderwijs dus tot een zekere mate van
ontbinding doet concludeeren, maar, vooral ook, juist
onvergelijkelijk gecompliceerder en geraffineerder van
structuur, en rijker in verfijnde differentieering van gees
telijke nuances mag heeten. Het herstel van een simplisio

tische totaliteit als het hedendaagsche staatsabsolutisme
beproeft gaat dan ook ten koste der schakeeringen in het
geestelijk leven, volgens de techniek der gelijkschakeling.
Vandaar dat zij wier persoonlijkheid het meest gepronon
ceerd en gedifferentieerd aan den dag treedt, de kunste
naars, de wijsgeeren, en, uit naam van een persoonlijk
geloof en een bovenwereldlijke autoriteit, de geestelijken
het scherpst ermee in conflict komen. Kenmerkend is het
verzet der simplistische staatsleer tegen de voortgezette
kennis van het individueele innerlijke leven, zooals die
nagestreefd wordt door de psychoanalyse. Als remedie
tegen een toegespitste differentieering in de kunst, die
soms nauwelijks meer verband houdt met de algemeene
menschelijke aandoeningen en belangen, waardoor de
groote dichters toch altijd geïnspireerd waren, beproeft
men aldus thans een veralgemeening der kunst, die als
kunstmatig herstel van het contact tusschen dichter en
gemeenschap onvruchtbaar is en ingaat tegen het wezen
der kunst, dat een verbijzondering is, door zeer fijne or
ganische verbindingen met het algemeene verweven.
Met de namen Renaissance en Romantiek worden de
stadia aangeduid van een proces, waarbij het individu
zich steeds meer kanten van eigen wezen bewust wordt
en de op zichzelf gerichte aandacht tot de ontdekking
van steeds subtieler onderscheidingen voert. De scala der
menschelijke aandoeningen welke in de kunst konden
worden weergegeven werd steeds grooter en fijner ge
nuanceerd, de mensch, de dichter met name, werd als
het ware een instrument van steeds meer verhoogde re
ceptiviteit. Ook al is het te betreuren dat de menigte den
enkeling in de verbeelding zijner verfijnde sensaties steeds
minder kon volgen, daar is noch de waarde noch de
schoonheid dier verbeeldingen op zichzelf minder om.
Het gehoor der dichters is inderdaad wel klein geworden;
in ons volk hebben onlangs zelfs verscheidenen van hen,
die de moeilijke taak van het landsbestuur vervullen, in
een enquête erkend slechts gering contact met de eigen
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litteratuur te hebben; tijdsgebrek en cumulatie van pro
blemen mogen daarbij als opgaaf van redenen doch niet
van oorzaken volstaan, de laatste liggen dieper en houden
behalve met de hier aangewezen algemeene verschijn
selen verband met de bijzondere constellatie van het
geestelijk leven in ons land, waardoor de waargenomen
kloof tusschen volk en kunst hier nog grooter dan elders is.
Wij hebben er ons echter voor te wachten die kloof, door
dat wij vlak met den neus op het heden staan, in ver
houding tot het verleden voor grooter te houden dan zij
in vergelijking daarmede werkelijk is. Werden ooit vroeger
de werken der groote dichters veel gelezen? Is de ver
binding van genie en miskenning niet haast spreekwoor
delijk? En, tegelijkertijd, zoo al bijvoorbeeld Plato te
allen tijde weinig gelezen is, is niet zijn qualitatieve in
vloed altijd wederom groot geweest? Buitendien gaat het
niet aan het zoogeheeten individualisme alleen aanspra
kelijk te stellen voor de kloof tusschen volk en kunst. Men
denke in dit verband aan de opkomst van het industrieproletariaat in de negentiende eeuw, gepaard met de
ontzaglijke bevolkingstoeneming, hetgeen met de getalsvermeerdering der stijl- en traditielooze, en, laten we erbij
zeggen, vreugdelooze massa een evenredige cultuurvermindering, of op zijn minst -achterstand, gelijk op doet
gaan. Daarbij aansluitend ware dan nog de met de snelle
en veelomvattende ontwikkeling der techniek toegenomen
technisch-materialistische belangstelling te noemen en de
ermee samengaande cultuurvermindering van een vrij
groot deel der intellectueelen. Spengler vindt dichters
niet meer noodig, maar ingenieurs en officieren.
En, voorts, heeft immers het individualisme een natuur
lijk tegenwicht, dat rechtstreeks aan het wezen der kunst
zelf ontleend schijnt: met name in de zoo autocentrische
romantiek ziet men duidelijk, soms bij denzelfden dichter,
naast de neiging tot eenzaamheid en verenkeling de tegenstrooming die een centrum zoekt, zoo niet in de actueele
samenleving dan in een idealistischen gemeenschapsdroom.
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Bij de groote dichters zien wij steeds een sterk persoon
lijkheidsbesef samengaan met een levendig sociaal gevoel.
Een groote sociale belangstelling, geestelijk voor de pro
blemen, menschelijk voor de nooden van het volk ken
merkt de meesten. De Grieksche tragici, Dante, Shakespeare, Vondel, Goethe, Schiller hadden zoowel groote
gemeenschapszin als vaderlandsliefde.
Alle dichters trouwens wortelen dieper niet slechts in de
samenleving maar vooral in eigen volk dan zij veelal
meenen. Door afkomst en omgeving en de daarin be
sloten eigenschappen en tradities deelt zich de geaardheid
en gesteldheid van het geestelijk en stoffelijk milieu waarin
de dichter opgegroeid is aan hem mee en bepaalt voor
een groot deel zijn vorming en houding. Bijna altijd zijn
er kenmerken van het volk waartoe hij behoort in zijn
werk terug te vinden, ook of misschien juist dan wanneer
hij zich bewust tegen dit volk of tegen bepaalde eigen
schappen ervan kant. Uiteraard behoort de dichter in
geestelijk en in natuurlijk opzicht tot zijn volk. De natie
is bovenal de in het bewustzijn van een deel van het volk
levende cultuur-historische idee eener door gemeenschap
pelijk lotgeval en streven tot stand gekomen eenheid,
welke liefst in den staat een concreten georganiseerden
vorm bezit. Maar natie is ook een natuurlijk, een nataal
begrip, gelijk het woord aanduidt. Van deze gedachte uit
komt men tegenwoordig spoedig in de mythologie van
het ras terecht, de wetenschappelijke waakzaamheid houde
hier de grenzen van het bewijsbare in het oog. Dan echter
kan men erkennen, dat de historisch-cultureele eenheid
der natie een natuurlijk substraat heeft in de betrekkelijke
gemeenschap van afstamming, de gemeenschap van ge
boortegrond, gewoonlijk versterkt door die van de taal.
(De taaleenheid is echter geen essentieel kenmerk der
natie. Zwitserland is bij de verscheidenheid zijner vier
talen historisch, cultureel en psychologisch een hechte
natie). Die natuurlijke elementen, moedertaal en vader
land zijn de bouwstoffen van een algemeen nationaal
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gevoel, dat dan nog niet altijd historisch en cultureel ver
diept is. Zij zijn ook de voornaamste drijfkrachten waar
mee, wat het vaderland betreft met een beroep op de
meer primaire gevoelens voor geboortegrond of,Heimat’,
een nationalistische actie in het leven geroepen kan
worden.
Door geboorte en taal op het innigst met de natie ver
bonden en door zijn werk, waarin dit verband altijd
terug te vinden is, het nationale goed, wat ook doel en
inhoud van zijn werk in verder opzicht zij, dienend en
versterkend, beseft de dichter in de meeste gevallen, al
komt het lang niet altijd in zijn werk tot uitdrukking, de
natuurlijke saamhoorigheid met het landschap, het land
en het voorvaderencomplex, waarin hij thuis hoort en
waaruit hij voorkomt. In vele gevallen, en alweer
meer dan men veelal denkt, wordt dit natuurlijke saam
horigheidsgevoel een redelijk saamhoorigheidsbesef, na
tionale idee en overtuiging, welke de liefde voor volk en
gemeenschap beide insluit.
De dichter dient de cultuur van zijn volk, en als hij een
groot dichter is meer dan dat, van een volkerencomplex
op twee wijzen, behoudend en scheppend, het beste onder
kennend, verhelderend, bewarend en tegelijkertijd ver
nieuwend, stuwend. De verbeelding geeft aan de lotge
vallen van mensch en volk gestalte en zin. De geschiedenis
van een volk, van een tijd wordt in de individueele schep
pingen der verbeelding, in de typen en gestalten der
litteratuur aanschouwelijk en begrijpelijk, zichtbaar en
zinrijk in het suggestieve, karakteristieke en essentieele
beeld, dat intuïtie en scheppend vermogen van den dichter
creëeren. Het zijn de innerlijke ervaringen die allen on
dergaan, waaraan hij vorm geeft in de taal, de juich
kreet om het persoonlijk geluk, de klacht om het ongeluk,
de smarten van mensch en menschheid, die Max Brod
onderscheidde als geneeslijke en ongeneeslijke al naar
zij op een eeuwig menschelijk tekort of op een denkbaar
tijdelijke gebrekkigheid van ’s werelds levensvormen be14

rusten, het verlangen naar goedheid, het zoeken naar
waarheid, het verstaan der aardsche, het naderen der
bovenaardsche dingen. Er is het verlangen naar een in
nerlijke loutering die de menschelijke onvolmaaktheid te
boven zou komen, op een metaphysische verlossing ge
richt, in onze taal van Ruusbroec en Hadewych, Vondel,
Stalpaert van der Wielen en Luyken tot Boutens, of die
die onvolmaaktheid op aarde zou verminderen, tot uiting
komend in een sterken drang naar sociale rechtvaardig
heid, van Maerlant tot Multatuli, Gorter en Henriëtte
Roland Holst. De sterke en zuivere levensdrang der dich
ters, hetzij die persoonlijk op het geluk, sociaal op de
rechtvaardigheid, metaphysisch op de verlossing van
mensch en wereld gericht is, maakt, hoe groot de afstand
van volk en kunst ook mag zijn en schijnen, een grooteren
indruk op het geestelijk, het innerlijk leven van een volk
dan aan de oppervlakte gezien wordt en pleegt langer
en dieper na te werken.
De waarneming der wereld rondom ons moedigt ons zoo
min als de overdenking der geschiedenis aan om met
Shelley de essentieele historie van een volk en een tijd
in de dichtkunst, den triomf van den geest, te ontwaren.
Te diep hebben wij ons de destructieve krachten bewust
moeten worden die in eiken tijd woeden, de traagheid
leeren kennen en de geringe ontvankelijkheid der massa’s
voor de triomfen van den geest. Maar even diep zijn wij
overtuigd van de groote zedelijke kracht der dichtkunst
in het geestelijk leven der wereld. Zonder zich in te laten
met of afhankelijk gesteld te zijn van de kennis van goed
en kwaad, die, hoewel niet zonder verband en verwantschap
ermee, buiten het eigenlijke wezen der kunst om gaat, heeft
de zuivere kunst als de zuivere wetenschap een groote
zedelijke waarde door den volstrekten waarheidszin die
eraan eigen is. De dichtkunst is een vorm van persoonlijke
waarheid, in uiterste fijnheid en exactheid bewustgeworden en met dezelfde fijnheid, in de volkomen passende,
onvervangbare nuanceering van het woord, met dezelfde
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uiterste exactheid in taal herschapen. Het beginsel der
dichtkunst is in beeldenden vorm het beginsel der waar
heid. In dien zin kon de dichter A. Roland Holst zeggen,
dat schoonheid de waarheid is der ziel, in dien zin Albert
Verwey dat de dichter het hart en het geweten van zijn
tijd is. Wanneer wij ons ten volle rekenschap geven van
de verborgen doch essentieele functie van den dichter in
het leven der cultuur en waarnemen hoe hij, op de wijze
der verbeelding verhelderend, behoedend, stuwend, ver
nieuwend en openbarend op haar inwerkt, beseffen wij
de diepe waarheid, die de woorden van Stefan George
bevatten: In der Dichtung eines Volkes enthüllen sich
seine letzten Schicksale, de onmisbare tegenhanger dier
andere waarheid waarin de gescheidenheid van volk en
kunst beleden wordt welke wij tevoren beschouwden: Des
Sehers Wort ist wenigen gemeinsam.
De louterende en scheppende cultureele functie, die de
dichter bewust of onbewust door zijn werk vervult, maakt
hem zelf nog niet tot een maatschappelijke figuur. Het
dichtwerk is dikwijls socialer, in inhoud en werking, dan
de dichter, in houding en bedoeling. Deze kan zijn diepere
cultureele roeping in afzondering vervullen, van het maat
schappelijke en actueele leven afgewend of zelfs ertegen
gekeerd. De voorbeelden, van zeer uiteenloopenden aard,
zijn talrijk. Voor de groote mystische dichters was soms
tot in dubbelen zin afkeer van de wereld voorwaarde
voor de vervulling van hun leven en kunst. Maar ook
zonder het te zoeken is door de groote dichters een diepe
vervreemding van de wereld en haar rumoer gevoeld,
soms hooghartig beleden, soms, gelijk door De Vigny, als
eenzaamheid van het genie betreurd. Door de aan schoon
heid, rechtvaardigheid en bezieling arme en gebrekkige
wereld waarin hun diepst verlangen verdorstte onvoldaan
gelaten schiepen dichters — Hölderlin, Platen, George,
Yeats, A. Roland Holst — zich het beeld van een schooner
en zuiverder, een sterker en vuriger wereld uit een in
overdenking en visioen aanschouwd Helleensch of Kel16

tisch verleden. Een voormalige of toekomstige grootschere
wereld droomden zich de dichters die men de elysische
zou kunnen noemen, zij „moesten de wereld verlaten om
het verlangen te vertolken, dat door de wereld verlaten
werd”.
Op geheel andere wijze staan buiten het maatschappe
lijke leven de dichters, die doof een rustelooze en fatale
demonie gedreven midden in de wereld voortdurend met
die wereld in botsing kwamen, door hun temperament,
hun door geen conventies of moraal ingeperkte mateloos
heid. Het is niet uit het evenwicht der ziel dat meestal de
poëzie voortkomt. Niet alleen de geest, ook andere levens
krachten en -driften plegen door het talent een verhoogde
intensiteit te krijgen, waarbij het vermogen tot beheersching dier verveelvoudigde krachten dikwijls oneven
redig ontwikkeld blijft. Uit den overvloed wordt dan
verkwistend geleefd. Het grove spreekwoord hierover be
vat een kern van levenswaarheid. De grootste dichters —
voorzoover deze term dan objectief betrekkelijk geoor
loofd is — zijn weliswaar vervuld geweest van een hun
leven en kunst doordringende bezieling, in hun werk is
een wereldbeschouwing opgebouwd, waardoor ook hun
leven gedragen wordt; hun kunst is een deel van het
groote geestelijke bouwwerk, dat hun leven is. Daar
tegenover echter staan de dichters wier kunst het vurig
relaas is van een hartstochtelijk uitgevierd leven, snelle
en sterke heffingen en dalingen, overmoed en berouw.
De hedendaagsche mode der biografieën van beroemde
mannen vindt stof genoeg aan veelbewögen lotgevallen
van dichters, wier leven maatschappelijk en lichamelijk
verwoest werd door teugelloosheid in het geslachtelijke,
drank of opium, of door anti-sociale neigingen van erotischen en anderen aard. Dan zijn er de talrijke gevallen,
waarin een afmattende neurose de door hun verbeelding
bezeten, door visioenen en fantasieën vervolgde dichters
de weerbaarheid voor het gewone leven ontnam. In de
bohème vertoont zich het type van den bandeloozen,
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anti-socialen en amoreelen kunstenaar in verschillende
landen min of meer als soort of groep, zij het dan eenigszins vooropgezet, minder uitsluitend als natuurlijk gevolg
van temperament, snobistischer veelal, tevens dus artistiek
zwakker, en overigens ook gedeeltelijk te verklaren uit de
breuk tusschen kunst en volk, die het dan tot in bijzonder
heden in zijn houding en optreden tracht te demonstreeren. Grootere dichters echter dan het singuliere wereldstadsproduct van den artistieken bohémien zijn hun
leven lang telkens met de maatschappelijke wereld, waar
aan zich hun vrijbuiterschap niet kon gewennen, in bot
sing gekomen en, door hun demonischen aard getourmenteerdj van avontuur tot catastrofe gedreven. In de
Fransche lyriek vinden wij dit type van Villon tot Verlaine terug. Zeker is in de wereldgeschiedenis der litte
ratuur het aantal groote harmonische geesten klein en
wordt het genie niet ten onrechte, tenzij weer ten aan
zien der allergrootsten, een ziekte geheeten, die Plato
reeds in zijn Phaedrus aan den waanzin zag grenzen en
die ook soms in werkelijkheid — Hölderlin, Kleist, Nietsche — daarin is overgegaan. Omgekeerd lijken het niet
de groote dichters te zijn, die in een staatkundig en ideo
logisch verband georganiseerd kunnen worden. Geen der
officieele vertegenwoordigers der hedendaagsche Duitsche
dichtkunst kan gemeten worden met een Stefan George,
een Thomas Mann, die zich aan zulk een verband ont
trokken, geen der ijverige letterkundige verslaggevers
van de Russische revolutie, ook niet een Gorki vermag
ons hun voorgangers te doen vergeten, Dostojewsky,
Tolstoj, Turgeniev, Puschkin, Gogol.
Zagen wij tevoren, dat de cultureele functie van den
dichter niet gelijkgesteld en verward mag worden met
een maatschappelijke houding, omdat die in vele gevallen
allerminst daarmee samengaat, anderzijds heeft gewoon
lijk de dichter een maatschappelijke positie althans feitelijk
moeten aanvaarden, ook wanneer hij in zijn dichterschap
allerminst een maatschappelijk geïnteresseerde was en
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zich in zijn werk geheel van het terrein der maatschappe
lijke belangen en beroeringen terugtrok. Deze economi
sche noodzakelijkheid is zoo vanzelfsprekend, dat wij er
nauwelijks aandacht aan behoeven te besteden. Voor de
kennis van hun dichterschap is het van weinig belang te
weten, dat Chaucer een zoo ondichterlijk ambt als dat
van belastingopzichter bekleedde, dat Montaigne een tijd
lang maire van Bordeaux en Rhijnvis Feith burgemeester
van Zwolle is geweest. Evenmin dat vooral de Duitsche
litteratuur ons de voorbeelden levert, dat ook professo
raten geen beletsel voor het dichterschap zijn geweest, al
moge dit als een gunstig omen worden opgevat. Dat de
Nederlandsche litteratuur verscheidene kooplieden onder
haar dichters telt — Roemer Visscher, Vondel, Pot
gieter — is uit de maatschappelijke geschiedenis van het
volk te begrijpen.
Belangrijker dan de kroniek van de toevallige maatschap
pelijke ambten der dichters is echter de omstandigheid,
dat velen in hun hoedanigheid van dichter en denker in
een positie van afhankelijkheid van de wereldlijke of
geestelijke machthebbers hebben verkeerd. Zij waren af
hankelijk van de keizers, later van de pausen van Rome,
van de Italiaansche en Duitsche vorsten, van de Fransche
koningen. De voornaamste dichters uit de „Siècle de
Louis XIV” zijn hovelingen geweest. In de Middeleeuwen
waren de dichters, als zij geen geestelijken waren, hof
zangers geweest, tot tijdens de Verlichting vinden wij hen
bij de vorsten als hofdichters, ministers en historiografen.
Ook de Duitsche componisten waren afhankelijk van
adel en vorsten. De vraag, of zulk een maecenaat voor
de dichters van geestelijk voordeel geweest is, lijkt niet
onverdeeld of ook maar gedeeltelijk bevestigend te be
antwoorden. Racine schreef vele jaren geen drama’s meer
toen hij ’s konings geschiedschrijver was geworden. Chau
cer schreef de Canterburytales na het verlies zijner amb
ten. Een zekere mate van geestelijke afhankelijkheid
placht met de materieele samen te gaan. Een gepronon*9

ceerde persoonlijkheid was niet slechts ten tijde van Nero
een Seneca maar ook nog drie eeuwen geleden een Thomas
More noodlottig. Aan de periferie van hun werk zien wij
de dichters en denkers concessies doen aan de macht,
een eindweegs in de richting van wat de onverbiddelijke
volkswijsheid noemt: Wiens brood men eet, diens woord
men spreekt. Erasmus’ vleiende brieven aan vorsten zijn
zwakke plekken in zijn werk. De actieve deelneming aan
het maatschappelijke leven en zijn hervorming, die weinig
of geen dichters — Dante noch Shelley, Lamartine noch
Hugo, Ibsen noch Van Eeden — grooten roem heeft
gebracht, kwam hun veelal op ondank en verbanning
te staan.
In de geschiedenis hebben wij herhaaldelijk zien ge
beuren, wat Plato in zijn Staat voorzag en voorstelde,
de dichters uit te sluiten. Slechts een uitzondering wordt
daar gemaakt voor hen die gezangen aan de góden en
lofliederen aan voortreffelijke burgers wijden. De dichter
is door zijn wezen als het ware voorbestemd tot bestrijding
van het gangbare en gevestigde. Zijn oorspronkelijkheid
schenkt hem nieuwe ideeën, zijn profetische blik ontwaart
de gebreken van het bestaande, zijn zeer gevoelige ont
vankelijkheid doet hem de tekorten aan schoonheid, ge
rechtigheid, geestdrift en levenskunst in de menschelijke
wereld heviger en smartelijker ondergaan dan velen. De
diepste drang van den dichter is het verlangen naar een
anderen staat van zijn dan de bestaande; het is de roman
tische ondergrond van alle kunst. In andere daden dan
de scheppende der verbeelding omgezet uit zich deze
romantische drang in het ongeduld der dichters wier
bezieling oppositie wordt tegen de inzichten en toestanden
van hun tijd. Zij rebelleeren tegen het door macht en
belang gevestigd ,evenwicht’ in de wereld, dat door haar
gebrekkigheid niet gerechtvaardigd wordt.
De onvoorwaardelijk geordende, dus ook ideologisch ge
totaliseerde staat kan de evenwichtsstoornissen, die de
oorspronkelijke en onafhankelijke geesten altijd weer ver20

oorzaken zullen, niet dulden, maar juist deze stuwkrachten
van den geest, deze bevruchting door het genie verhoogen
en verrijken het geestelijk leven der gemeenschap meer
dan het mechanisme der nauwkeurigste en onverbiddelijkste „Planwirtschaft”, waarin het heil der wereld in
maatregelen en termijnen berekend is.
Van de dichters die hun werken der verbeelding thans
tot stand wenschen of hebben te brengen in solidariteit
met de vooropgestelde ideologie van den modernen gees
telijk geüniformeerden en weerbaar gemaakten staat en
met zijn doeleinden van maatschappelijken en nationalen
opbouw is er alleen dan iets te hopen, wanneer zij door
deze opdracht geïnspireerd kunnen worden. De maat
schappelijke opbouw volgens het Russische, het Duitsche,
het Italiaansche stelsel maakt tot nog toe niet den indruk
samen te gaan met een grootsche wederopleving der
kunst. Ook als men beseft dat elke vernieuwing de tijd
gelaten moet worden, dan nog slaagt men er niet in de
vooruitzichten als beloften te zien. Eer schijnt het althans
of de groote dichters, de oorspronkelijkste geesten in het
nauw gedreven, naar den achtergrond gedrongen of al
thans teruggetrokken zijn.
Men kan het euvel meenen te zien in de vervlakkende
bemoeiing van den dichter met de actualiteit. Inderdaad
Hgt daarin altijd een gevaar voor den scheppenden dich
ter, maar men zal moeten erkennen, dat althans de
epische dichter haast te allen tijde een stuk actualiteit in
zijn kunst te verwerken heeft om de diepere aard en zin
van het leven van individu, of, wat door de epiek nog
slechts zelden en aanvankelijk beproefd is, van de massa
en wat hun beider samengestelde psyche beweegt in een
zinrijk en doorzichtig beeld te herscheppen. Als met een
nieuwe voorloopig nog onberekenbare factor dient men
overigens met de verschijning, in de twintigste eeuw, van
den arbeider, na de geestelijken, de hovelingen, de bur
gers van weleer en nu, als schrijvende persoonlijkheid in
de literatuur rekening te houden. De exclusieve vrees
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voor den vulgariseerenden invloed van de actualiteit is,>
hoe gewenscht ook in een tijd die journalistiek en kunst
meer en meer dreigt te verwarren, een te angstvallige in
perking van de gebieden die de kunstenaar vermag te
beheerschen. Zij is mede een der gevolgen van de ver
wijdering tusschen kunst en volk. Vroeger werd het be
trekken der actualiteit in de kunst allerminst als een
„trahison des clercs” opgevat. Vondel stelde hartstoch
telijk belang en koos heftig partij in de gebeurtenissen
van zijn tijd en betrok deze steeds weer in zijn kunst.
Moge men al de vraag stellen of deze gelegenheidspoëzie —
ten onrechte thans een geminacht genre
juist ook de
grootste bezieling kenmerkt, zeker is, dat de verontwaar
diging een van Vondels sterkste inspiraties is geweest en
dat met de strijdvaardige hekelpoëzie allengs een prachtig
kunstgenre verloren dreigt te gaan.
De dichter die de actualiteit tot stof kiest en voor wien
een politieke idee de achtergrond van het kunstwerk
vormt, beweegt zich in twee opzichten gevaarlijk dicht
langs de grenzen der kunst, in de nabijheid der vormlooze ongekristalliseerde werkelijkheid. Het actueele leven
kan nooit meer dan ruw materiaal voor den kunstenaar
zijn. Wanneer hij de actueele werkelijkheid in zijn werk
| betrekt, als stof, als probleem, zal hij er weer zijn afstand
toe moeten bepalen, om het wezen der dingen te be
grijpen. Het is er hem om te doen datgene te zien wat
door weinigen in de verwarde en verwarrende actualiteit
te onderscheiden is. Hij tracht de „eeuwige” trekken der
verschijnselen te ontdekken in de jaarlijks, maandelijks
en dagelijks wisselende actueele aspecten der wereld, hij
zoekt de wereld, zijn tijd, voorzoover dat voor een ster
veling mogelijk is, sub specie aeternitatis te zien. En, ten
tweede, de dichter wiens werk uitgaat van een politieke
overtuiging zal in het beste geval wellicht aan zijn politieke
streven en overtuiging op bezielde en beeldende wijze
vorm kunnen geven maar hij loopt voortdurend gevaar
door de nadrukkelijkheid zijner vooropstelling de zuivere
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vorming van het beeld te belemmeren. Al spoedig geraakt
hij dan in de zone waar de afstand tot de stof te klein is
en vervalt hij tot de geforceerde contrasten en dik op
gelegde kleuren. De gedachte aan de propagandistische
uitwerking overheerscht dan de onverdeelde concentratie
van het beeldend scheppen, waarvan de uitsluitende doel
stelling de interne zuiverheid en overtuigingskracht van
het beeld is. Met politiek in den besten zin van het woord,
d. i. het streven naar de goede gemeenschapsvorming
kan de litteratuur, mits volgens haar eigen beginselen en
op de eigen beeldende wijze, overeenstemmen, maar even
dicht als alle actueele politiek aan de oogenblikkelijke
tegenstellingen en verwarringen van den strijd der par
tijen of van een geforceerde opheffing daarvan grenst,
raakt de hierop betrokken litteratuur het terrein der
elkaar kruisende meeningen en acties waar voor het wezen
en den samenhang der dingen geen aandacht is.
Het werk der verbeelding is trouwens van de zuiverste
en sterkste schoonheidswaarde gebleken, wanneer het door
geen tijdelijke acties en belangen afgeleid werd. De kunst
van den lyricus, den mysticus verwezenlijkt zich in een
volstrekte afzijdigheid van de actualiteit, uitsluitend ge
richt als de aandacht van den dichter is op de diepste
waarheden en verst reikende droomen der ziel. Van hem
geldt het woord van Stefan George: Zu meinen Traumen
floh ich vor dem Volke. De epicus zal zich, doch met
behoud van den innerlijken afstand tot de ongeordende
veelvuldigheid van het actueele leven, intens in zijn tijd en
de verschijnselen ervan verdiepen om het wezen ervan
te onthullen in de persoonlijke gestalten die hen typeeren»
maar ook dan nog is er een aanmerkelijk verschil met
de onmiddellijk tot de concrete taak van den dichter in
de volksgemeenschap concludeerende opvatting van het
„politische Amt der Dichtung”, die thans wel als doel
der kunst gedacht of aangewezen wordt.
De rechtstreeksche en nadrukkelijke politieke mobiliseering van de dichters tot den arbeidsdienst aan den op23

bouw van een nationale volksgemeenschap als in Duitschland en van een communistische maatschappij als in Rus
land houdt tot schade van het dichterschap geen rekening
met de functioneele en essentieele eigenschappen der kunst.
Het gebied der kunst wordt verengd door een nauw om
schreven en exclusieve doelstelling. En zoo al verbeelding
en bezieling van een aantal kunstenaars in die doelstelling
nog genoeg voedsel en stof kunnen vinden voor hun crea
tiviteit, wordt toch de intensiteit der scheppende functie
verminderd, doordat opvatting en overtuiging binnen de
gesloten staatsideologie bij voorbaat van hooger hand
gegeven zijn, zij het dan vrijwillig aanvaard en over
genomen, maar een collectief a priori verhindert toch de
geestelijke ontdekkingsreis van den kunstenaar, die slechts
vrij spel voor de verbeelding overhoudt in de wijze waarop
hij dit a priori in zijn werk bevestigt. De Russische repor
tageroman en de Duitsche Heimatroman vertoonen beide
duidelijk de beperkingen van een veralgemeende ziens
wijze.
Wij hebben bij deze principieele verhandeling over het
wezen der kunst in haar verhouding tot de gemeenschap
den inhoud van de nieuwe staatshoorige kunstvormen
buiten beschouwing gelaten. De beperking der kunst door
de staatsideologie ligt in het tegen het wezen der kunst
gerichte beginsel. Ten aanzien van den inhoud volstaan
wij met aan te teekenen, dat zoowel bij de Duitsche als
bij de Russische staatskunst door den waarachtigen en
grooten kunstenaar, dien onvoorwaardelijken aanhanger
eener idealiteit, het materialisme van beide als een be
lemmerende beperking gevoeld moet worden. De Rus
sische staatslitteratuur verzet zich met een openlijk ma
terialisme tegen al wat irrationeel is; als de jonge inge
nieurs aanbidden de jonge schrijvers van een volk, dat
de techniek later dan anderen ontdekt heeft en zijn ach
terstand tracht in te halen in een tempo, dat de sportieve
en romantische attractie verschaffen moet, de stof en
’s menschen macht daarover. In het beste geval vinden
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wij de verwachting van een nieuwe gemeenschap als
bezielende idee. Diezelfde verwachting, in andere rich
ting geleid, is in het beste geval het ideëele kenmerk der
Duitsche staatslitteratuur, waarvan de aanhangers het
verwijt van materialisme heftig en met overtuiging zou
den afwijzen. Inderdaad is er hier zelfs een zeer sterk,
stuwend irrationalistisch element in de bijzondere, voor
andere volkeren ontoegankelijke nationale mystiek. Doch
ook deze idee en bezieling heeft een materialistischen
grondslag: de verheerlijking van ras, bloed en bodem.
De vereering voor het volk, het ras wordt, als in Rusland
die van verstand en techniek, zelfs tot mythologie, tot een
surrogaat van religie. Waar een volk in zijn verheerlijking
van den adel en de heroïek van het ras zichzelf tot object
zijner vereering maakt ontbreekt het besef van onvol
maaktheid en vergankelijkheid, dat alle kunst, waarvan
immers de verwondering een kerneigenschap is, altijd
eigen placht te zijn.
Een exclusief nationaal streven houdt, al behoort de
kunstenaar hoe ook zijn opvatting zij altijd tot de natio
nale cultuur, een beperking in waaraan geen werkelijk
groote kunst zich ooit heeft kunnen houden. Bij den eer
sten vleugelslag streeft zij reeds de grenzen voorbij, waar
binnen geëischt wordt dat zij uiting en verheerlijking
heeft te zijn van de nationale lotsgemeenschap. De staat
is voor den kunstenaar der het meest voorkomende types
een zaak die niet in het middelpunt van zijn aandacht
staat, de natie pleegt voor hem slechts een segment van
zijn horizon te zijn. Er is geen probleem van belang ter
wereld, zelfs geen materieel, geen economisch probleem
tegenwoordig, geen idee van wezenlijk belang in weten
schap, wijsbegeerte, techniek en samenleving, dat niet
internationaal is. De gedachtengang over de wezenlijkste
problemen des levens, de moderne wijsbegeerte is van
Descartes tot Spinoza, tot Hume en Leibnitz en Kant
een Europeesche discussie geweest. Geen kunstwerk van
belang dat niet de grenzen van het land waar het ont25

stond overschrijdt. Op het eeuwfeest van Rembrand t in
1906 schreef de dichter Boutens
De grooten die niet binnen grenzen wonen
Hebben de wereld tot hun vaderland.
Reeds Nietsche besefte dat Europa moet worden opgevat
als een cultuurcentrum, in de hoogere regionen waarvan
ook reeds een voortdurende wederzijdsche afhankelijkheid
bestaat.
.
De monopoliseering van het dichterschap binnen de idee
eener nationale of sociale gemeenschap is niet mogelijk
zonder een wijziging in het voor het dichterschap altijd
onontbeerlijk geachte vrijheidsbegrip. Een verandering
die een verwringing moet zijn. Want wel is het een oud
twistpunt of en in hoeverre ’s menschen wil vrij is, de
vrijheid zelf echter roept geen twijfel op aan wat bedoeld
is. Men kan daarom dan ook niet beperkend spreken van
een collectivistisch of een liberaal vrijheidsbegrip, al is
dan de onjuistheid in het laatste geval, waar we een
tautologie meenen te ontmoeten, minder groot dan in
het eerste dat een paradox schijnt. Een vrijheid die ge
meenschappelijke vereenzelving met een autoritairen wil
beteekent kan op zijn hoogst aanspraak maken desnoods
als vrijwilligheid uitgelegd te worden. In de volstrekte
gesloten eenheid van den totalen staat wordt de deel
neming aan de gemeenschappelijke vreugden en plichten
hoogste zedelijk gebod geacht. Het individu heeft als
volksgenoot zijn levenstaak te vervullen in het geheel.
Het begrip vrijheid doelt dan op het mogelijk maken van
die vervulling. Daarmee is echter dit vrijheidsbegrip ver
binnen den onophefbaren bankring der gebondenheid
van den mensch aan de in zijn wezen en het leven gelegen
beperkingen teruggedrongen tot in den engeren cirkel van
een nauw omschreven collectivistisch apriori. Ditbesenend
voeren de aanhangers dezer tot den vooraf vastgestelden
gemeenschapsdienst beperkte vrijheid aan, dat immers
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ook de hoog geroemde individueele vrijheid niet bestaat,
omdat het leven uit zichzelve reeds, gelijk boven aange
duid, zoovele beperkingen insluit. Zoodanig argumenteeren en afzien van de althans ruimst mogelijke vrijheid
doet mij denken aan den mensch die zijn leven zou wenschen te beëindigen, omdat hij zich bewust is een ster
veling te zijn. Vrijheid hebben wij ons binnen menschelijke grenzen te denken als de ruimste mogelijkheid tot
ontplooiing van aanleg en uiting voor de persoonlijkheid,
die zichzelve naar uiterste vermogen verwezenlijkt in een
door belangen en voorschriften van buitenaf zoo min mo
gelijk gewijzigde gebondenheid aan eigen innigste over
tuiging en ethiek. De geschiedenis der dichtkunst wijst
uit, dat dit recht der persoonlijkheid op eigen levensruimte niet slechts een levensbelang der kunst maar ook
een vitaal belang der cultuur, en daarmede der gemeen
schap is.
Ik heb getracht hier een probleem van verschillende kan
ten te naderen en zonder simplistische voorstellingen in
zijn gecompliceerdheid voorloopig te verhelderen, dat in
het middelpunt ligt van de taak die van nu af aan de
mijne zal zijn en die bemiddeling tusschen dichtkunst en
gemeenschap beoogt. Ik ben mij bewust, bij een steeds
opnieuw verscherpte aandacht en waakzaamheid, mij te
moeten wachten voor voorschriften en vooroordeelen maar
in het onderzoek die nauwkeurigheid te willen betrachten
en die concentratie, die aan het dichten zelf, deze essentieele levensfunctie van den geest, eigen zijn. Is het dichten
een scheppende werkzaamheid nauwgezet en onverbid
delijk als het geweten, ons onderzoek is niet minder een
zaak van kennis en geweten. Niet toevallig is er ethymologisch verband tusschen weten en geweten. In het
geweten is het weten tot de uiterste zuiverheid gekristal
liseerd.
De moeilijke taak die mij wacht is, in samenwerking met
velen Uwer, te beproeven de vormen van schoonheid en
wijsheid, die de Verbeelding den dichter inspireert, te
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verstaan. Wij hebben te trachten hem te volgen op den
weg der Verbeelding, een tocht die verder gaat dan de
door enkeling en volk gemeenlijk betreden paden van
welke hij aanvankelijk is uitgegaan. Het hervinden van
dien weg dien hij gegaan is, geleid door de richtsnoeren
van leven en persoonlijkheid, taal en gemeenschap, welke
het genie in een op onnaspeurlijke wijze gelegd verband
vereenigt, is herkennen van wat de gemeenschap daarbij
heeft gewonnen. Die gemeenschap — herhalen wij het
vage woord, door het voorgaande nu in de ons voor den
geest staande bedoeling verduidelijkt — is zoo groot als
het aantal dergenen die dien weg gevonden hebben. Hun
aantal te helpen vergrooten is de taak waarvan wij ons
zoowel de moeiten als de vreugden bewust zijn.
Mijne Heeren Bestuurderen der stad Amsterdam,
Door mij dit ambt op te dragen hebt Gij mij een taak,
die ik mij in de mate waarin dat mogelijk was reeds tot
levenstaak trachtte te stellen, in vollen omvang toegekend
en toevertrouwd het onderzoek en de verdediging der
dichtkunst, defence of poetry. Met de gelegenheid tot een
in breedte en diepte onbelemmerd wetenschappelijk on
derzoek, waarvan ik mij de vervulling veler werkplannen
beloof, vereenigt deze taak de plicht en het voorrecht
de uitkomsten van dit onderzoek, ideeën en schoonheid,
aan jongere generaties mede te deelen en over te dragen.
Dat Gij mij vroeg tot dit werk geroepen hebt, opent de
mogelijkheid een levenstaak in een levenswerk te ver
wezenlijken. Uw vertrouwen vervult mij met dankbaar
heid.
Het bergland, dat ik verlaat, is mij lief geworden als een
tweede vaderland. In het besef van wat ik voortaan zal
missen, verheug ik mij erop en acht het een voorrecht,
dat ik mijn werk zal hebben te doen in deze prachtige,
Hollandsche en Europeesche stad, die het hart van Neder
land is, Amsterdam.
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Mijne Heeren Curatoren dezer Universiteit,
Door Uw voordracht hebt Gij mij willen onderscheiden
met een blijk van vertrouwen, waarvan ik thans zal
hebben te bewijzen, dat het gewettigd was. Erkentelijk
voor deze waardeering, verzeker ik U, dat de weten
schap welke eischen van uitnemende kennis, ervaring en
inzicht door U aan dit ambt worden gesteld, mijn besef
van verantwoordelijkheid verhoogt.
Mijne Heeren Professoren,
Tot voor kort had ik maar enkelen Uwer en dan slechts
vluchtig leeren kennen. Des te meer verheugde het mij,
dat verscheidenen van U mij met hun gelukwensch heb
ben verwelkomd. Ik prijs mij gelukkig, dat ik voortaan
in Uw midden den leerzamen en stimuleerenden omgang
zal mogen genieten met hen, die op elk gebied, aan de
Universiteit in het algemeen, in de Faculteit der Letteren
en Wijsbegeerte waartoe ik zal mogen behooren in het
bijzonder, zich in het wezen der verschijnselen verdiepen
en naar den grond der dingen trachten. Moge Uw raad
en steun, die ik op hoogen prijs zal stellen, mij menigmaal
tot winst zijn.
Ik voel het als een gemis, dat mij, die aan de Universiteiten van Leiden en Utrecht heb gestudeerd, de gelegen
heid heeft ontbroken mijn betreurden voorganger, Pro
fessor Prinsen, te leeren kennen. De verzameling studies,
welke door zijn leerlingen bedoeld als een hulde en af
scheid bijeengebracht werd en helaas als In Memoriam
moest verschijnen, bewijst de veelzijdige belangstelling en
werkzaamheid die de studenten in de litteratuurgeschie
denis met zijn voorlichting en aansporing hebben ont
wikkeld. De talrijke proefschriften over onderwerpen van
vergelijkende litteratuurwetenschap, welke onder zijn lei
ding tot stand kwamen, getuigen dat dit deel der op
dracht, dat zijn bijzondere voorliefde en aandacht had,
ook in de voortgezette studie zijner leerlingen op de door
hem aangemoedigde wijze tot zijn recht mocht komen.
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Bij de aanvaarding van zijn ambt, op 27 October 1919,
had Professor Prinsen aanstonds gewezen op het belang
der vergelijkende litteratuur-geschiedenis, „zonder welke
— ik haal zijn woorden aan — het niet mogelijk is de
litteratuur van eenig land te begrijpen”.
Het is mijn wensch en voornemen, dat met name in de
vergelijkende litteratuurstudie der West-Europeesche cul
tuur, in het onderzoek naar de daarin vorm en kracht
geworden ideeën, stijlen en motieven, in het bijzonder
de ideeën waarin de geestelijke geschiedenis eener cul
tuurgemeenschap zichtbaar wordt, de continuïteit moge
blijken van dit in onderwijs en studie door Professor
Prinsen ondernomen streven, waarvan het belang niet
genoeg beseft kan worden. Dat mij voor jaren uit de
verte zijn belangstelling mocht geworden, versterkt, nu
ik geroepen ben zijn werk voort te zetten, het besef in
mij van een band en continuïteit.
Dames en Heeren Studenten,
Het laatst doch met voorliefde richt ik het woord tot U.
Wij hebben gezamenlijk onze krachten te meten aan, te
oefenen op een moeilijke en rijke stof. Wij hebben uit
naam van die stof hooge eischen aan elkander te stellen.
Wij hebben ons met elkander te bezinnen op de grond
slagen van de dichtkunst en van haar beoordeeling, wij
hebben ons te verdiepen in elke periode van het rijke ver
leden der Nederlandsche litteratuur, wij hebben na te
gaan hoe de werken, in onze taal voortgebracht, verband
houden met de werken en richtingen die geschapen en
gevolgd werden in de wereldlitteratuur, en eindelijk heb
ben wij ons af te vragen, hoe in samenhang met dit ver
leden het beeld der tegenwoordige litteratuur zich aan
ons voordoet. Als voor elke waarlijk wetenschappelijke
studie wordt daartoe waarheidszin en volharding, kennis
en karakter gevergd, en vooral aandacht, het vermogen
te luisteren, dat evenals de kunst van het zien, de toch
zoo algemeene verbreiding van oogen en ooren in de
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wereld wonderlijk ten spijt, eigenlijk zeer zeldzaam is.
Bovenal echter wordt voor deze studie, bij de methode
en het inzicht die gij U hebt te verwerven, dit alleronmisbaarste verwacht, het uitsluitende antwoord, de
eenige echo die op het woord dichten waarmee ik mijn
rede aanhief weerklinken kan en die aanhouden moge
zoolang wij ons werk verrichten: geestdrift.
Ik heb gezegd.
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