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Over leven en werk van Willem Kloos (1859-1938)1 
door 

Frans Schurer2 

 

 

 

0 Samenvatting 
De verschijning van de biografie van Bart Slijper in 2012 over Willem Kloos was voor mij aanleiding me te 
verdiepen in deze door velen bewonderde en door sommigen verguisde dichter. Naast Slijpers boek heb 
ik een aantal van Kloos’ publicaties geraadpleegd, waaronder voor de poëzie zijn Verzen en voor het 
proza zijn Veertien jaar literatuurgeschiedenis. 1880-1893. Met behulp hiervan en nog een aantal andere 
bronnen, geef ik in het volgende een schets van het leven en werk van deze kleurrijke Tachtiger, waarbij  
de periode 1900-1938 – omdat daarover weinig interessants valt te melden – naar verhouding slechts 
summier wordt behandeld. In Kloos’ leven nemen de (verbroken) vriendschappen met Jacques Perk en 
Albert Verwey een belangrijke plaats in. Aan (de oprichting van) het tijdschrift van de Tachtigers, De 
nieuwe gids – onverbrekelijk verbonden met Kloos –  wordt uiteraard ook aandacht besteed. Bij de 
keuze van de gedichten in sectie 6 heb ik me laten leiden door persoonlijke voorkeur en me beperkt tot 
een vijftal van zijn vroege sonnetten. De citaten uit de Veertien jaar in sectie 7 zijn bedoeld om Kloos als 
criticus over het voetlicht te brengen: een indruk te geven van de vileine formuleringen die hij bezigt om 
zijn tegenstanders te lijf te gaan, zijn gedrevenheid om het wezen van de poëzie zoals hij dat zag te 
schetsen (beïnvloed met name door Shelley), en om zijn meesterschap over de taal te illustreren. Niet 
zelden echter gebruikt hij ingewikkelde zinsconstructies die grammaticaal moeilijk toegankelijk en 
daardoor slecht leesbaar zijn. Bij de geraadpleegde bronnen wordt een aantal opmerkingen gemaakt. De 
literatuurstudie wordt afgesloten met een register met namen, data en paginaverwijzingen.  

                                                           
1 Deze tekst is gebruikt voor een voordracht voor leden van Probus 85 Eindhoven op 12 september 2013. 

2 Oud-hoogleraar wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
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1 Jeugd 

Willem Johannes Theodorus Kloos wordt geboren op 6 mei 1859 in Amsterdam. Zijn ouders 
wonen op de Botermarkt (het huidige Rembrandtplein) en zijn vader is kleermaker. Enkele 
maanden na de geboorte van een tweede kind overlijdt Kloos’ moeder, Anna Cornelia Amelse, 
aan tuberculose op 18 september 1860, en in oktober van hetzelfde jaar ook Willems broertje. 
Op 14 november 1861 hertrouwt zijn vader met de 36-jarige weduwe Sophia Petronella van 
Beresteijn die één zoon van tien heeft. Tot zijn twintigste woont Kloos, samen met zijn vader, 
stiefmoeder en stiefbroer, op verschillende adressen in Amsterdam. Kennelijk heeft hij weinig 
liefde en warmte gekregen van dit drietal. In [5] blikt Kloos herhaaldelijk terug op zijn jeugd, 
maar het is de vraag of de daar opgetekende herinneringen wel altijd betrouwbaar zijn: hij lijkt 
het verleden soms door een matglas te zien. Op pag. 278-285 van dit Zelfportret is een aantal 
(onderdelen van) gedichtjes opgenomen die onder de titel Binnengedachten zijn gepubliceerd 
in verschillende jaargangen van De nieuwe gids. Ik geef een tweetal voorbeelden waarin de 
stiefmoeder het moet ontgelden. 

 
Gebaarde 
Ik, even maar, met radde hand, lijk kindren doen, gestuit 
Wierd ‘k dan onmiddlijk door ’t dof-kort gebiedende geluid 
Van stroeve stem, die zei, dat ‘k stil moest doen;  
 
Ja, ‘k leefde, heel mijn jeugd, als schrale Muis in enge klem. 
Want ging ‘k iets doen of zeggen, mooi-spontaan, onmiddlijk rem 
Wierd, aan mijn voet of mond gelegd, maar had ‘k dan strikt gezwegen 
Een paar uur lang, zei ‘t Stiefmens luid zichzelf, dat wel terdege  
Een Kind moest slecht zijn, dat niet praatte. 

 
In maart 1870 heerst er een tyfusepidemie in Amsterdam; Kloos raakt ook besmet en overleeft 
maar ternauwernood. Wel houdt hij er een wat slap hangende arm aan over en, soms, weinig 
onderscheid in kleuren. De schoolvakanties vormen een lichtpunt in zijn leven; die brengt hij 
vaak door bij de ouders van zijn stiefmoeder in Gouda, lieve mensen, waar hij het erg naar de 
zin heeft. Willem is een stille, kwetsbare, eenzelvige jongen met een passie voor lezen. Het 
openbaar lager onderwijs dat hij volgt is van uitstekende kwaliteit. Voor verdere 
bijzonderheden verwijs ik naar [5], [7] (pag. 23-37) en hoofdstuk 1 van [10].  

 
2 Middelbare school en universiteit 

 In juli 1873 doet hij met succes toelatingsexamen voor de hbs aan de Keizersgracht, zowel voor 
de eerste als voor de tweede klas! Jacques Perk en Frank van der Goes zitten op dezelfde 
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school, maar in een parallelklas. Leraar geschiedenis is Willem Doorenbos, een man met een 
veelzijdige belangstelling en van een ontzagwekkende belezenheid; hij zal in het leven van 
Kloos een belangrijke rol spelen. De leraar Duits brengt Kloos belangstelling bij voor de Duitse 
letterkunde. Hij maakt kennis met o.a. het werk van August von Platen en reeds in 1876 schrijft 
hij een aantal sonnetten in het Duits. In 1881 volgt publicatie van een deel3 van deze 
‘Knabenklagen’ – later heeft Kloos deze poëzie getypeerd als ‘onkruid op een graf geplukt’ – in 
het tijdschrift Astrea. Tijdens zijn middelbare schooltijd komt hij ook in aanraking met Engelse 
literatuurgeschiedenis; zijn grote bewondering voor Keats, Shelley, Swinburne en Wordsworth 
dateert uit die periode. In augustus 1877 behaalt hij het hbs-diploma met goede cijfers voor de 
talen, maar met een vier voor wiskunde. Een maand daarna doet zich een tragedie voor in het 
leven van Kloos: Jan Beckering, een hbs-leerling waaraan Willem zich zeer had gehecht, pleegt 
zelfmoord. Hij is nooit over dit eerste ‘gevreesd gemis‘ heengekomen: tot aan Kloos’ overlijden 
zal de herinnering aan de vriend en diens lotgeval mét de gedachte aan de dood zijn denken en 
doen beheersen (cf. [7], pag. 44), ook tot uitdrukking komend in een aantal van zijn sonnetten 
(cf. [7], pag. 152-154).  
Om als hbs-er te worden toegelaten tot de universiteit is een toelatingsexamen verplicht. Dat 
behelst ook een toetsing in Grieks en Latijn en om zich de daarvoor benodigde kennis eigen te 
maken, krijgt Kloos privélessen bij Doorenbos aan huis. Dat een oudtante hem destijds 5200 
gulden heeft nagelaten waarover hij kan beschikken op 6 mei 1882, zal een rol gespeeld 
hebben om van zijn vader toestemming te krijgen te gaan studeren. In juni 1879 slaagt hij voor 
genoemd examen en Kloos laat zich inschrijven als student in de klassieke letteren aan de 
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij betrekt een eigen kamer en maakt kennis met 
een aantal studenten die later een belangrijke rol in zijn leven zullen spelen, zoals bijvoorbeeld  
Hein Boeken, Frederik van Eeden, G. Jelgersma en Henry Samson. Aan het studentenleven 
neemt hij nauwelijks deel. Van de colleges is hij niet onder de indruk; in [5] komt hij daar 
herhaaldelijk op terug. In mei 1882 – de erfenis is tot uitkering gekomen – vertrekt Kloos naar 
Brussel waar het gezin van Doorenbos woont. Hij wordt verliefd op Martha, een dochter van 
zijn leermeester. Kloos in een brief aan Verwey (cf. [10], pag. 107): [Zij] ‘is lief en niet leelijk: dus 
heb ik haar het hof gemaakt, dus ben ik verliefd op haar geworden, dus toont zij zich niet 
ongenegen in nadere betrekking tot mij te treden’. Dat er bij Kloos slechts sprake is van ‘the 
light fire in the veins of a young man’ (vrij naar Swinburne; cf. [7], pag. 335), wordt duidelijk uit 
het navolgende sonnet dat hij tijdens de knipperlichtrelatie – die zich voortsleept tot in januari 

                                                           
3 Zes om precies te zijn; de overige acht zijn ongeveer vijftien jaar later verschenen in De nieuwe gids. De gehele 
serie is te vinden in [7], pag. 114-127. De bundel [2] bevat een vijftal, te weten LXXXIV-LXXXVIII.  
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1885 – naar de in Brussel wonende dichteres Hélène Swarth stuurt (cf. [2]4, LXIII; [7], pag. 244; 
[10], pag. 111). 

 
Omdat mij andre en ouder banden binden 
Omdat een mindere arm zich om mij legt, 
Omdat ik eens: ik min u, heb gezegd, 
Toen flauwer oogen mijnen blik verblindden,–  
 
Zou ‘k  ú niet grooter, schooner mogen vinden, 
Het niet bekennen mogen? Ben ik slecht, 
Daar ‘k eerst violen om mijn lokken vlecht, 
En nú ga rozen door violen winden? 
 
Ik nader u dan niet, zoolang een mond, 
Die mij niet zoet meer is, mijn lippen raken 
En aan mijn ooren vleiend fluistren zal. 
 
Maar, bij der rhythmen weelderigen val, 
Mijn plicht met stille vreugde te verzaken, 
Dát let mij niemand tot mijn laatsten stond.  

 
Mede omdat hij te zeer met dichten en het schrijven van literaire kritieken bezig is, maakt hij 
weinig voortgang met de studie en hij zal deze dan ook niet voltooien; wel slaagt hij op 9 juli 
1884 voor het kandidaatsexamen. In januari 1880 treedt hij in correspondentie met Carel 
Vosmaer5, dichter, novellist, essayist, kunstcriticus en redacteur van De Nederlandsche 
spectator. Vosmaer was een man met groot gezag (voor een schets van hem verwijs ik naar [8], 
pag. 202-203), en zijn wekelijks verschijnende Vlugmaren, beschouwingen over kunst, 
wetenschap, godsdienst en politiek, werden gretig gelezen. Evenals dat bij Doorenbos het geval 
is, is de invloed van Vosmaer op Kloos’ leven moeilijk te overschatten. 
Door zelfstudie (in zijn hbs-tijd las en excerpeerde hij het twaalfdelige werk History of Greece 
van George Grote) en de universitaire colleges heeft Kloos zich een grondige kennis verworven 
van de klassieke oudheid. Bij zijn eind jaren zeventig geschreven lyrisch-dramatisch fragment 
Rhodopis (cf. [2], pag. 137-164; [7], pag. 163-187) komt dat goed van pas. Het wordt, met een 
aanbevelingsbrief van Doorenbos, gestuurd naar De gids en het tijdschrift Nederland. De gids 

                                                           
4 Opgemerkt zij dat hier en in het volgende, bij opgave van meerdere bronnen, het citaat is ontleend aan de bron 
die in vet is aangegeven. 

5 De briefwisseling Vosmaer – Kloos. Wolters, J.B., Groningen/Batavia, 1939 is bezorgd door G. Stuiveling. 
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wil het niet hebben, maar Nederland plaatst het in mei 1880. Kloos stuurt Vosmaer onmiddellijk 
een overdruk (cf. [7], pag. 323-324) en hoopt zodoende gedichten van hem geplaatst te krijgen 
in de De Nederlandsche spectator. Voor nadere bijzonderheden omtrent deze periode in Kloos’ 
leven verwijs ik opnieuw naar [5], [7] en [10].  

 
3 De episode met Jacques Perk6  
In de voorafgaande sectie is vermeld dat Jacques Perk en Kloos op dezelfde middelbare school 
zaten. Ze zullen elkaar daar ook wel ontmoet hebben, maar daarover is niets bekend. Kloos 
dateert hun eerste ‘echte’ ontmoeting op 15 mei 1880 in de Kalverstraat in Amsterdam; Slijpers 
biografie [10] opent daarmee. Absolute zekerheid daaromtrent bestaat echter niet; Kloos’ data 
zijn vaak onbetrouwbaar en in [7], pag. 14, wordt betoogd dat zij waarschijnlijk reeds vanaf 
medio 1879 met elkaar in contact hebben gestaan. Hoe het ook zij, bij hun treffen medio mei 
heeft Perk Rhodopis al gelezen. Kloos zal toen ongetwijfeld te horen hebben gekregen dat Perk 
in het najaar van 1879 de eerste versie7 van zijn Mathilde had voltooid, geschreven na een 
bezoek met zijn ouders in de zomer van 1879 aan Laroche in de Belgische Ardennen waarbij hij 
ook Oscar Wilde heeft ontmoet. Tussen Kloos –  somber en zwijgzaam – en Perk – druk en 
levenslustig – ontstaat een hechte vriendschap, waarbij de eerste Perks sonnettencyclus van 
commentaar voorziet. In hoeverre de vriendschap homo-erotische aspecten heeft gekend, is 
niet met zekerheid vast te stellen en eigenlijk ook niet relevant. Wat telt zijn de verzen die ze 
geschreven hebben onder invloed van de passie voor elkaar; Stuiveling schrijft daar in 
gloedvolle bewoordingen over in [11], pag. 148-152. In het voorjaar van 1881 bekoelt de 
vriendschap. Kloos is erg dominant en legt een zodanig beslag op Perk dat deze dat als 
benauwend ervaart; bovendien is Jacques (weer eens) verliefd geworden op een meisje (Joanna 
Blancke). Hij beëindigt de vriendschap met Willem die daarover hevig teleurgesteld en kwaad 
is. Kloos voelt zich verstoten; in het derde en vierde sonnet van sectie 6 klinkt door dat hij daar 
rekening mee heeft gehouden, sterker, dat hij dat ‘wist’. Jacques Perk overlijdt op 1 november  
1881 – hij is dan 22 jaar oud – aan tuberculose; van zijn korte leven wordt verslag gedaan in 
[11]. Kloos schrijft, luttele dagen daarna, een indrukwekkend herdenkingsartikel dat 

                                                           
6 Als men slechts geïnteresseerd is in deze periode van Kloos’ leven, dan kan men volstaan met kennis te nemen 
van Slijper, Bart: Onder de blauwe oneindigheid. De vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk. Bert Bakker, 
Amsterdam, 2010. De inhoud van dit boek is, behoudens minieme verschillen, identiek aan de eerste drie 
hoofdstukken en het bijbehorende notenapparaat van [10]. De titel is ontleend aan de laatste regel van deel I van 
Kloos’ inleiding tot de gedichten van Perk. 

7 Er bestaan drie manuscripten van deze sonnettenkrans, die zijn ontstaan dankt aan de verliefdheid van Jacques 
op Mathilde Thomas tijdens zijn verblijf in Laroche. De manuscripten zijn onderling verschillend, ook wat het aantal 
sonnetten betreft; voor een beschrijving zij verwezen naar [8], pag. 224-225. 
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gepubliceerd wordt op 19 november in De Nederlandsche spectator. De eerste, mijns inziens 
monumentale, zin – ‘een kunststuk van neerbuigende ironie en hooghartigheid’ in de woorden 
van Slijper – luidt als volgt (cf. [3], deel I, pag. 69; [7], pag. 280): 
 ‘Hoeveel oprechte achting men ook moge koesteren voor de vlijt, de gemoedelijkheid en de 
welwillende bedoelingen onzer nieuwere hoofddichters, toch voelt men in sommige 
oogenblikken van zijn leven den niet onnatuurlijken wensch in zich ontstaan, dat ook òns land 
eindelijk eens in het bezit eener literatuur gerake, die niet den verliefden jonkman, den 
teederen vader, den vromen christen alleen ter ontspanning en verpoozing dienen, maar ook 
de kleine en stille gemeente stichten kan, wier zielen in dagelijksche gemeenschap plegen te 
verkeeren, met wat er schoonst en heerlijkst op deze wereld is gedicht en gedacht.’ 
Met dat artikel legt Kloos veel eer in, niet alleen bij de ouders van Jacques maar ook bij 
Vosmaer; op 24 november schrijft hij aan Kloos: ‘Het is voor onze richting een manifest, een 
canoniesch stuk, dat een datum zal stellen!’ Maar het roept ook veel weerstand op bij de 
gevestigde orde, bijvoorbeeld bij Jan ten Brink (redacteur van Nederland en leraar Nederlands 
van Marcellus Emants en Louis Couperus). De reden daarvan? Welnu, in het In memoriam 
Jacques Perk neemt Kloos de gelegenheid te baat om, alvorens het over Perk te hebben, een 
aantal laatdunkende opmerkingen te maken over de poëzie van Beets, de Génestet en Ten 
Kate8. Jongeren die het heilige ernst is met de verheffing van de letteren, kunnen zich volgens 
hem beter wenden tot de grote Engelse dichters en die uit de klassieke oudheid.  Pas daarna 
komt hij over de betekenis van Perk te spreken. Hij illustreert de schoonheid van Jacques’ 
verzen aan de hand van drie voorbeelden uit de Mathilde, waarvan ik de eerste twee hier 
vermeld: het erotisch getinte sonnet Ochtendbede (cf. [8], pag. 57) en De stroomval (cf. [8], 
pag. 106), een plastische natuurbeschrijving met een schitterend beeld in de laatste regel. 
 
Ochtendbede 
 

De Nacht week in het woud, en bij haar vluchten 
Heeft ze op struweel en bloem een dauwkristal 
Geweend, dat glinstert in de zon, en zuchten 
Luwt ze uit het woud langs berg en beemd en dal; 

 
 

                                                           
8 Herwaardering van Ten Kate door Kloos? Aan [4], pag. 33-34 ontleen ik het volgende. Kloos is daar (de eerste 
druk dateert van 1906) van mening dat Ten Kate door Busken Huet en Potgieter veel te veel achteruit is gezet. De 
beste verzen van deze domineedichter verdienen het volgens hem te worden bijeengebracht in een bloemlezing 
‘want daarmeê zou niet alleen een dienst bewezen worden aan onze letterkunde, maar ook een plicht afgedaan 
jegens een tot dusver wat al te veel door de kritici uit de hoogte behandelden landgenoot.’  
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En daar, op ’t smalle pad, in hooger luchten, 
Ontwaar ik haar, die wuift, mijn ziel, mijn al, 
Doch uit mijn hart rijst naar die hooge luchten 
De klacht: hoe klein, hoe klein is mijn heelal! 
 
Maar neen! haar lokken zijn van zonnegoud, 
En ’s hemels blauw is ’t blauw dier droomende oogen, – 
Haar boezem is de berg en ’t golvend woud: 
 
O, zomer, zonneschijn en hemelbogen, 
Waarin mijn aangezicht haar liefde aanschouwt,– 
Heelal, waarvoor ik biddend lig gebogen! 
 

De stroomval  
 
Gelijk wanneer men de armen strekt, en schrijdt, 
En ziet, maar zonder zien, en denkt aan spoken, 
- Die zijn, waar niets is en wier schaduw glijdt 
In ’t Niet, als iets, wat licht geeft, wordt ontstoken,– 
 
Zoo is het nacht. Een schal klinkt wijd en zijd, 
Daar waar des daags men ziet den stroomval koken, – 
Een dof gegrom van bruisend rotsenstrooken 
Dreunt, met het klaatren als in worstelstrijd. 
 
En ’t is of ’ t spattend schuim, den nacht besproeiend, 
Met bleeken glimp het zwoele duister splijt… 
Daar knalt de donder, ’t donderen ten spijt 
 
Des stroomvals, over kolk en afgrond loeiend –  
En bij de schelle schicht, die ’t zwerk doorsnijdt, 
Prijkt daar de waterval in zilver gloeiend. 
 

Omdat hij de sonnetten van Perk hogelijk bewonderd, door zijn commentaar er mede vorm aan 
heeft gegeven, wil Kloos de nalatenschap van Perk dolgraag bezorgen, en hij voelt zich daartoe 
ook bij uitstek gekwalificeerd. Perks vader echter wil, heel begrijpelijk, daarvoor een literator 
van naam en faam inschakelen. Door handig te manipuleren slaagt Kloos erin dat Vosmaer die 
taak op zich neemt – die heeft het eigenlijk veel te druk en wil het alleen doen wanneer Kloos 
hem daarbij terzijde staat –; aldus komt de redactie toch feitelijk in handen van Kloos. In [11], 



8 

 

pag. 186-198, wordt minutieus beschreven hoe Kloos met de nalatenschap van Perk is 
omgegaan. Stuiveling is daar uiterst kritisch over. Zo heeft Kloos eigenmachtig tientallen vaak 
ingrijpende tekstwijzigingen aangebracht. Verder breekt Stuiveling de staf over het weglaten 
van de opdracht bij Iris, een eerbetoon aan Joanna Blancke. In [8], pag. 232-236 en [10], pag. 
95-97 wordt eveneens beschreven hoe Kloos te werk is gegaan bij de samenstelling van de 
eerste druk van de Mathilde; het oordeel van Stolk en Slijper dienaangaande is milder dan dat 
van Stuiveling. 
De Inleiding op de uitgave van de gedichten van Jacques Perk (cf. [3], deel I, pag. 1-24; [7], pag. 
290-311; [8], pag. 24-40) is geschreven in de maanden augustus en september 1882 in Brussel, 
toen Kloos bij de familie Doorenbos verbleef (zie ook sectie 2 over zijn affaire met Martha). De 
Voorrede9 (zie [8], pag. 7-23) bij de uitgave is van de hand van Vosmaer. De Inleiding wordt 
algemeen als Kloos’ meesterwerk beschouwd. Het artikel bestaat uit twee onderdelen. Deel I 
bevat waardevolle beschouwingen over het wezen der poëzie – de typering van Leigh Hunt: 
‘Poetry is imaginative passion’ vindt men daar ook –, die ook vandaag de dag nog zeer 
lezenswaard zijn. De invloed van Shelley’s A defence of poetry [9] is duidelijk merkbaar. Perk 
wordt in deel I niet genoemd. Deel II leidt de lezer door de Mathilde. Het bevat ook een loflied 
op het sonnet, de versvorm die, in navolging van o.a. Dante, Petrarca en Shakespeare, door 
Kloos en de overige Tachtigers verheerlijkt wordt10 – door Vestdijk ‘de koningin onder de 
versgestalten’ genoemd11 –, maar waarvoor J.J.L. ten Kate geen waardering kon opbrengen. Hij 
omschreef in 1842 het klinkdicht als volgt12: 

 
Geverfde pop, met rinkelen omhangen, 
gebulte jonkvrouw in uw staal’ korset, 
lamzaligste aller vormen, stijf Sonnet! 
Wat rijmziek mispunt deed u ’t licht erlangen?  

 
Het is verleidelijk uitvoerig uit de Inleiding te citeren; hier zij volstaan met de volgende twee 

                                                           
9 Zowel  het stuk van Vosmaer als Kloos’ inleiding zijn in [8] van een groot aantal verhelderde annotaties voorzien. 

10 Multatuli vindt de voorliefde van de Tachtigers voor het sonnet bespottelijk; hij gewaagt in 1885 van ‘delirium 
sonnetticum’ (cf. [1], pag. 208). 

11 Vestdijk, Simon: De glanzende kiemcel. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1991. Het betreft hier een achttal 
lezingen over het wezen en techniek der poëzie die Vestdijk in 1942 heeft gehouden voor zijn medegevangenen in 
het gijzelaarskamp Sint Michielsgestel. Voor opmerkingen over het sonnet: pag. 147-159.   

12 Dit is de eerste strofe van Sonnet op het sonnet, verschenen in de eerste jaargang van Braga (1842-1843). Het 
gehele vers is opgenomen op pag. 177 van Kazemier, G.: In de voorhof der poëzie. Inleiding tot het Nederlandse 
vers. Servire, Wassenaar, 1971.  
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passages (cf. [3], deel I, pag. 8-10; [7], pag. 296-298; [8], pag. 28-29). 
‘Het verwijt van duisterheid, waarmede men een dichter vervolgt, is, in vele gevallen, niets 
anders dan de onvrijwillige bekentenis van den kant des lezers, dat de beelden, die hij vóór zich 
moest krijgen, buiten den kring liggen, waarin zijn fantasie zich bewegen kan, of dat de vormen 
waarin zij voor oor en oog verschijnen, verschillen van de gebruikelijke, en dus eenige 
inspanning vorderen, om te worden begrepen en gezien.’  
 
‘De poëzie is geen zacht-oogige maagd, die, ons de hand reikend op de levens-baan, met een 
glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden, en zonder kleur-scheuren over heggen heen te 
stappen, ja zelfs zich bukt en ons wijst, hoe de scherpste stekels het best kunnen dienen, om 
het schoeisel te hechten, dat de lange weg had los gewoeld, doch eene vrouw, fier en geweldig, 
wier zengende adem niet van ons laat, die ons bindt aan haar blik, maar opdat wij vrij zouden 
zijn van de wereld-zorg, die hart en hoofd in bedwelming stort, maar ook den drang en de 
kracht schenkt, zich weder op te richten tot reiner klaarheid dan te voren, die de hoogste 
vreugd in de diepste smart, doch tevens de diepste smart in den wel-lust van de pijn verkeert, 
en tot bloedens toe ons de doornen in het voorhoofd drukt, opdat er de éénige kroon der 
onsterfelijkheid uit ontbloeie.’ 
De gedichten van Perk, verschenen in december 1882, kunnen op veel waardering rekenen, 
maar de Inleiding wordt lauw ontvangen. Pas in de jaren daarna zal hij onder de jonge dichters 
faam en invloed verkrijgen.  
 
4 De nieuwe gids13  
Op 14 juni 1881 wordt in Amsterdam op initiatief van Frank van der Goes de literaire vereniging 
Flanor opgericht; de naam is identiek aan het pseudoniem dat Vosmaer hanteert. Een groot 
aantal aanstaande Tachtigers wordt dan of enige jaren later lid. Er worden plannen ontwikkeld 
om een eigen tijdschrift uit te geven. De oprichtingsvergadering daarvan vindt plaats in juni 
1885; het eerste nummer verschijnt op 1 oktober van dat jaar. De redactieleden zijn tevens de 
eigenaren van het tijdschrift en dus ook verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen 
ervan. Het kost moeite om een uitgever te vinden. Het is de verdienste van Paap geweest – die 
overigens ook de naam van het tijdschrift heeft bedacht – dat hij de Groninger Versluys bereid 
vond dat te doen. Merk op (cf. voetnoot 13) dat ook de voornamen van de redactieleden 
worden vermeld, met uitzondering van die van Van der Goes. Gebruik van voornamen was 

                                                           
13 Tijdschrift voor letterkunde, kunst, politiek en wetenschap, onder redactie van Frederik van Eeden, F. van der 
Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey. Ook voor politiek dus. Zo heeft de bekende Amsterdamse 
wethouder F.M. Wibaut bijdragen aan het tijdschrift geleverd. Aan het Palingoproer in de Jordaan op 25 en 26 juli 
1886 (ruim honderd doden en gewonden) is in een latere jaargang van het tijdschrift aandacht besteed. 



10 

 

toentertijd uitzonderlijk en een ander teken van het zich afzetten tegen het gerenommeerde 
tijdschrift De gids, dat in 1837 werd opgericht door Potgieter en Robidé van der Aa. Natuurlijk 
dient hier ook Bakhuizen van den Brink te worden genoemd, die, door Potgieter als redacteur 
aangetrokken, al gauw de stuwende kracht van het tijdschrift wordt. 
 In [1] wordt aan elk der redactieleden een hoofdstuk gewijd, met uitzondering van Van der 
Goes. De serie opent met Van Eeden14 omdat die volgens Colmjon de grootste bekendheid bij 
het publiek heeft gekregen door de gemeenschap Walden, De kleine Johannes en Grassprietjes, 
geschreven onder de naam Cornelis Paradijs (let op de keuze van het pseudoniem). Daarin 
hekelt hij o.a. de gedichten van Ten Kate; het voorwoord is van Sebastiaan Slaap, een 
pseudoniem van Kloos. Van der Goes was makelaar/assuradeur en schreef toneelrecensies; 
later heeft hij mede de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij opgericht (1894).  
Paap staat, evenals Van der Goes, literair niet op het niveau van Kloos en Verwey. Al gauw 
treden er spanningen op tussen Paap en de overige redactieleden – de radicale opvattingen van 
de nuchtere Groninger zullen ongetwijfeld gebotst hebben met de weinig zakelijke instelling 
van Kloos die een buitenmaatschappelijk dichterschap voorstond –, en reeds in augustus 1886 
verlaat hij de redactie. Paap is vooral bekend geworden door de satire die hij in 1898 schreef 
over de Tachtigers: Vincent Haman. Daarin moet vooral Lodewijk van Deyssel (pseudoniem van 
K.J.L. (Karel) Alberdingk Thijm) het ontgelden, die model staat voor Vincent; Kloos voor Moree. 
Dat Kloos later de belangrijke rol die Paap heeft gespeeld bij de oprichting van De nieuwe gids  
stelselmatig heeft verzwegen, is volgens Colmjon te wijten aan genoemde satire.  
Verwey is pas in laatste instantie bij de redactie gehaald, op voorspraak van Kloos. Over de 
relatie van Kloos tot Van Eeden het volgende: Er ontstaat al gauw verschil van mening tussen 
hen hoe het principe l ‘art pour l ‘art geïnterpreteerd moet worden. Voor Kloos is schoonheid 
allesoverheersend – ‘esthetisch mooi’ –, terwijl Van Eedens voorkeur uitgaat naar ‘ethisch 
mooi’. Dat hangt uiteraard samen met beiderlei maatschappijopvattingen. Van Eeden huldigt 
het standpunt dat kunst en literatuur ook een maatschappelijke functie hebben; Kloos is daar 
wars van. Midden jaren negentig is ook Verwey van mening dat kunst en literatuur zich niet los 
kunnen zingen van de maatschappij, dit onder invloed van de Duitse schrijver Stefan George. Al 
eerder, ultimo oktober 1889, verlaat Verwey de redactie van De nieuwe gids, te wijten aan de 
verstoorde relatie tussen hem en Kloos (zie sectie 5). Er wordt een contract opgemaakt dat 
Verwey nog wel bijdragen aan het tijdschrift zal leveren. In 1894 richt hij samen met Van 
Deyssel het Tweemaandelijksch tijdschrift op waarvan de naam later veranderd wordt in De 
twintigste eeuw. Nog weer later, als er een conflict tussen Van Deyssel en Verwey ontstaat over 

                                                           
14 Voor een biografie van deze dichter en sociale hervormer verwijs ik naar Fontijn, Jan: Tweespalt, het leven van 
Frederik van Eeden tot 1901. Querido, Amsterdam, 1990 en Fontijn, Jan: Trots verbrijzeld, het leven van Frederik 
van Eeden vanaf 1901. Querido, Amsterdam, 1996.  
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de richting van de Eeuw, stapt Verwey15 op en wordt hoofdredacteur van het invloedrijke 
tijdschrift De beweging (1905-1919). 
 
Het eerste nummer van De nieuwe gids opent met het begin van het sprookje De kleine 
Johannes. Verwey levert een bijdrage over de sonnetten van Shakespeare, en van Kloos zijn vier 
sonnetten opgenomen waaronder twee die tot de mooiste mogen worden gerekend die hij ooit 
geschreven heeft; deze zijn opgenomen in sectie 6. Voor een volledig overzicht van de inhoud 
van de eerste jaargang verwijs ik naar [1], pag. 207-216.  
Kloos neemt het met zijn taak als redactiesecretaris niet zo nauw. Citaat uit een brief van 
Jacobus van Looy aan Verwey, gedateerd 30 juli 1886 (cf. [12], pag. 203): ‘Ik stuur je deze twee 
sonnetten van de laatste tijd. die ik onderstel dat je in elk geval lezen zult willen. Zeg me, wat er 
aan mankeert. Want. al stuur ik een heele Odyssee aan de Gids Secretaris. dan krijg ik toch 
geen antwoord […]’. Karel Alberdingk Thijm heeft anderhalf jaar later dezelfde ervaring (cf. [12], 
pag. 395): ’Ik zal zoo vrij zijn, als je ’t goed vindt, mij in ’t vervolg tot jou te richten voor Nieuwe-
Gids-korrespondenties, want de sekretaris schijnt het korresponderen met de auteurs van 
kopie voor zijn tijdschrift niet tot zijn taak te rekenen.’   
 Na het vertrek van Verwey zet geleidelijk de neergang van het tijdschrift in. In zijn plaats wordt 
in 1890 de ervaren journalist P.L. Tak aangetrokken. Hij komt er achter dat de financiële situatie 
van De nieuwe gids verre van gezond is. Eind 1892 stellen Van Eeden en Tak voor de redactie uit 
te breiden met Herman Gorter – zijn gedicht Mei verschijnt in 1889 in De nieuwe gids –, maar 
Kloos houdt dat tegen. Dat komt uiteraard de samenwerking in de redactie niet ten goede. 
Omstreeks dezelfde tijd zijn de tegenstellingen verder verscherpt tussen Van der Goes enerzijds 
en Van Deyssel en Kloos anderzijds, dit naar aanleiding van Van der Goes’ vertaling van 
Bellamy’s utopistische Looking backward. Van der Goes is een aanhanger van de socialistische 
beginselen, Van Deyssel (en in zijn kielzog Kloos) kant zich daar fel tegen in zijn fameuze 
Gedachte, kunst, socialisme. Van Eeden probeert een bemiddelde rol te spelen, wil boven de 
partijen staan, maar, karakteristiek voor hem, raakt er ook nu weer tussen. Van deze 
‘hooggaande discussie’ wordt verslag gedaan in [1], pag. 302-303. Al met al zijn de persoonlijke 
verhoudingen tussen de hoofdrolspelers zodanig verziekt dat men niet meer met elkaar verder 
wil en kan. De bloeitijd van De nieuwe gids is daarmee definitief voorbij. 
Wanneer het oktobernummer 1893 verschijnt, blijkt dat Van Eeden, Van der Goes en Tak niet 

                                                           
15 In het begin van het hoofdstuk over Albert Verwey in [1], pag. 266, haalt Colmjon een passage aan uit een brief 
(1940) van C.G.N. de Vooys: ‘[…] voor de Nederlandse kultuur heeft hij [Verwey] m.i. meer gedaan dan de andere 
Nieuw-Gidsers samen.’ Om zich over deze uitspraak een eerste oordeel te vormen, verwijs ik naar Uyldert, 
Maurits: De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey. Allert de Lange, Amsterdam, 1948. Van Bart 
Slijper verneem ik dat Madelon de Keizer doende is met een nieuwe biografie van Verwey die naar verwachting 
over niet al te lange tijd gereed zal zijn. 
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meer op de omslag als redactieleden worden vermeld; vanaf nu is Kloos de alleenheerser over 
het tijdschrift. En hij maakt daar op een walgelijke manier misbruik van door in dit nummer 
haat-, wrok- en scheldsonnetten op te nemen, waarin Van Eeden, Van der Goes, Gorter, 
Verwey en Veth worden beschimpt.  Slijper: ‘De aflevering is een orgie van dronkenschap en 
gekte geworden.’; cf. [10], pag. 224-225 voor een aantal staaltjes daarvan. In april 1894 maakt 
het tijdschrift een nieuwe start; in de redactie heeft Kloos zich omgeven met Hein Boeken en 
Pet Tideman, vazallen die aan zijn leiband lopen. Voor een beschrijving van de verdere 
geschiedenis van De nieuwe gids kan men het beste het boek van ’s-Gravesande16 raadplegen; 
in [1] en [10] wordt daar ook veel naar verwezen. In juli 1943 gaat het tijdschrift, na in 
fascistisch vaarwater te zijn terechtgekomen, uiteindelijk ter ziele. Vermeldenswaard is nog dat 
Van Deyssel, lid van de redactie, medio 1941 terzijde wordt geschoven; voortaan is hij ‘eere-
redacteur’ (cf. [1], pag. 18). In [6] is veel interessant materiaal te vinden over de penibele 
financiële situatie van De nieuwe gids gedurende de laatste decennia van zijn bestaan, de niet 
aflatende pogingen van Kloos’ vrouw om het tijdschrift drijvende te houden en de steun die ze 
daarbij van P.H. Ritter Jr17. –  een groot bewonderaar van Kloos – ondervindt. 
 
5 Schets levensloop 1885-1900  
Ik breng in herinnering dat [7] een schets van Kloos’ leven geeft tot aan de oprichting van De 
nieuwe gids. Op pag. 353-364 van [7] is een schat aan biografische gegevens opgenomen 
waarop deze sectie deels is gebaseerd. Daarnaast heb ik [10] gebruikt als bron. Een hoogtepunt 
in Kloos’ leven in de eerste drie jaar van deze periode is ongetwijfeld de vriendschap met Albert 
Verwey, ongeveer vergelijkbaar met de innige relatie die hij had met Perk. In het najaar van 
1888 komt daar een eind aan, na Beckering en Perk het vierde ‘gevreesd gemis’ in dit zo 
bewogen leven (zie in dit verband ook voetnoot 30). Verwey wordt dan verliefd op Kitty van 
Vloten, een dochter van de theoloog en literator Johannes van Vloten18. Kloos is hevig 
verongelijkt; de Briefwisseling [12] geeft daarvan een beeld. Hoezeer hij zich gehecht had aan 
Verwey blijkt bijvoorbeeld uit een brief van 1 oktober 1888, waaruit deze passage (cf. [12], pag. 
530): 

                                                           
16 ’s-Gravesande, G.H.: De geschiedenis van De nieuwe gids. Brieven en documenten. Van Loghum Slaterus, 
Arnhem, 1955. 

17 Getuige de uitspraak: ‘Ik zou een gouden pen willen hebben en daarmee de naam ‘Willem Kloos’ schrijven en 
dan nooit meer iets anders.’ Zie pag. 15 van Salomons, Annie: Herinneringen uit de oude tijd, aan schrijvers die ik 
persoonlijk heb gekend. Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1964. 

18 De dochters van Van Vloten waren kennelijk geliefd bij de Tachtigers: Martha was gehuwd met Frederik van 
Eeden en Betsy met Willem Witsen. 
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‘ Ik verveel je toch niet, nee, nietwaar, liefste lief, ’t is allemaal aardig en prettig. Och ik ben zoo 
gretig geweest en heb zoo verlangd 
 

Verlangd naar streelingen van handen 
Gespeel door lokken en gevlei 
En innig-vaste, warme banden 
Van armen om mij allebei 
 
Ik heb het toch bezeten 
Wat zoo begeerlijk was 
En zoo gij ’t zijt vergeten 
Ik weet nog hoe het was. 

 
O, ik ben zoo gelukkig geweest, zonder dat ik het merken liet. En ik zal het weêr worden, als ik 
je maar van tijd tot tijd zien mag. Dat mag ik toch, nietwaar?’ 
 
In de crisis die op de breuk volgt (naar verluidt zou hij op 25 september 1888 een poging tot 
zelfmoord hebben gedaan), publiceert hij in De nieuwe gids de dramatische sonnettenreeks 
Het Boek van Kind en God. Een passiespel (cf. [2], X-XIX; [7], pag. 209-222), waarin hij zich 
beklaagt over het trouweloze kind (Verwey) dat de God (Kloos) verlaten heeft. Of deze 
gedichten werkelijk allemaal in het najaar van 1888 geschreven zijn, i.e. of ze  uitsluitend 
betrekking hebben op Verwey, is overigens de vraag; Michaël plaatst daar vraagtekens bij. 
Overigens heeft Kloos reeds in februari-mei 1883 problemen: ‘bezig ziel en lichaam te ruïneren’, 
hetgeen ik ontleen aan [7], pag. 357. Hij schrijft in 1886 aan Van Eeden, van professie 
psychiater, dat hij last heeft van angsthallucinaties. Verder drinkt Kloos onmatig veel. Het 
volgende kwatrijn uit Verwey’s bundel Van het leven ( 1888) doelt daarop; cf. [1], pag. 314. 
 

De toorn krieuwt in mijn keel: ik kan ’t niet smoren, 
’t Verdriet niet kroppe’, als ‘k zuiplappen en vraten 
Zie worde’ uit kunstnaars, die hun kunst vergaten, 
Hun lijf stuk-fuiven en hun ziel vergoren. 
 

Na de breuk met Verwey vertoeft hij gedurende de periode 20 oktober-9 december in Londen 
bij de schilder Willem Witsen die ook tot de Tachtigers gerekend wordt. Daar krijgt hij, door een 
misverstand, Van het leven – in [10] gekarakteriseerd als verstandelijke, hooghartige poëzie; 
van de oorspronkelijke empathie van Verwey voor Kloos is geen sprake meer – onder ogen. Een 
nieuwe crisis is het gevolg. Van Eeden is kwaad op Verwey. Ik haal een passage aan uit een brief 
van 31 oktober 1888 (cf. [12], pag. 585-586): ‘Waarom sla je dien man [Kloos] terug, Albert, – 
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zoo fel, zoo weloverlegd met al het voordeel van je kalme kracht, met al het overwicht van je 
zooveel grooter wereldwijsheid?’ Jegens Verwey voelt Kloos nu in het vervolg slechts bittere 
rancune en hij haalt zijn gram in een negatieve recensie van Verwey’s Verzamelde gedichten 
(1889); cf. [3], deel II, pag. 119-131. Een tweetal passages daaruit: (1) ‘De heer Verwey is een 
mengeling van twee temperamenten, hij is een Calvinist, door de schoonheidskoorts bezocht’ 
en (2) ‘Ja, ’t verstand, daar is Verwey ten slotte op terneêrgekomen, en al die lyrische 
gedroomde grootheid van vroeger is vervangen door een solied Hollandsch inzicht in het 
menschelijk bedrijf ’. Ergo, Verwey wordt weggezet als een emotieloos, verstandelijke dichter – 
geheel strijdig met wat Kloos als de ‘ware’ dichter ziet; cf. de tweede alinea in (2) en de 
passages uit [4] in sectie 7 –  en dat imago is hij nooit meer kwijtgeraakt. De relatie, voor zover 
daar nog sprake van was, komt definitief aan zijn eind in februari 1891 wanneer Kloos 
eigenmachtig het zetsel laat vernietigen van gedichten van Verwey die bestemd zijn voor 
publicatie in De nieuwe gids.  
In november 1892 brengt de grote Franse dichter Paul Verlaine een bezoek aan ons land. Hij 
houdt een voordracht in Den Haag en daarna is er een diner waarbij ook Kloos en Verwey 
aanzitten.  Kloos’ vijandige opstelling tegenover Verwey leidt tot een schrijnend incident; cf. 
[10], pag. 215. Na zijn terugkeer uit Londen trekt Kloos veel op met Hein Boeken. Ze wonen een 
tijd samen, maar omdat Boeken ook een onmatige drinker is, raakt Kloos nog dieper in de put.  
In het begin van 1893 gaan ze samen enige tijd naar Frankrijk en Italië voor herstel van Kloos’ 
wankele gezondheid. Maar het haalt allemaal niets uit: in februari 1895 wordt Kloos wegens 
een aanval van delirium opgenomen in het sanatorium voor zenuwenlijders van dr. G. 
Jelgersma in Arnhem. In mei verlaat hij heimelijk deze instelling. Henry Samson, arts en een 
oude bekende uit zijn studententijd, neemt hem bij zich in huis, maar opnieuw neemt Kloos de 
benen. Hij probeert zich op 5 oktober 1895 van het leven te beroven; in het voorspel daartoe 
vernietigt hij originele handschriften, gedichten en brieven. Aansluitend verblijft hij gedurende 
twee weken in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en wordt vervolgens opgenomen in het 
Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen in Utrecht; daar schrijft hij de gedichten Infernale 
impressies. In mei 1896 wordt hij genezen verklaard, waarna Martha en Frederik van Eeden zich 
over hem ontfermen in Bussum. Na een drietal jaren aldaar in een pension gewoond te hebben, 
verhuist hij in het najaar van 1899 naar Den Haag.  
Ik sluit deze sectie af met het begin van het Nawoord in [10], pag. 251: ‘Willem Kloos heeft in 
tien jaar alles meegemaakt, schreef Albert Verwey eens. Het begon op 15 mei 1880 met een 
hartelijk uitgestoken hand in de Kalverstraat en eindigde met zijn vlucht naar Londen.’ Gelet op 
bovenstaande schets van Kloos’ leven na oktober 1888 plaats ik vraagtekens bij deze bewering. 
Zijn ontreddering, begonnen in het najaar van 1888 en zich uitstrekkende tot het voorjaar van 
1896, was toch van een aard die aanzienlijk uitgaat boven de psychische moeilijkheden waar hij 
na de zelfmoord van Beckering, de breuk met Perk en het voorspel tot de breuk met Verwey, 
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mee te kampen had. Verder wijs ik op de ruzies in de redactie van De nieuwe gids na het 
vertrek van Verwey, uitlopend op de feitelijk eenhoofdige leiding door Kloos vanaf medio 1893, 
en de vervolgens ingezette neergang van het tijdschrift waaraan de scheldsonnetten – die 
wijzen toch ook op grote psychische problemen? – hebben bijgedragen. Bij het toetsen van 
Verwey’s uitspraak dient ook de volstrekte zelfverloochening, de grenzeloze toewijding van zijn 
echtgenote Jeanne Reyneke van Stuwe in ogenschouw te worden genomen, een toewijding die 
Kloos voordien van een vrouw niet had gekend. Alles meegemaakt in de periode 15 mei 1880-
20 oktober 1888? Nee, naar mijn mening is de bewering van Verwey eenzijdig en onjuist. 
  
6 Een keuze uit de sonnetten 
Zoals bekend, heeft Kloos een aantal schitterende sonnetten geschreven die onvergankelijk zijn 
en een blijvende plaats innemen in de Nederlandse poëzie. Ik beperk me tot het citeren van 
een vijftal die tot mijn favorieten behoren. De volgende twee sonnetten zijn verschenen in het 
eerste nummer van De nieuwe gids waarmee Kloos veel eer inlegde (cf. [2], I- II; [7], pag. 204-
205). 
 

Ik denk altoos aan U, als aan die droomen, 
Waarin een ganschen, langen, zaalgen nacht, 
Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht, 
Zóó onuitspreeklijk lief, dat bij het doomen 
 
Des bleeken uchtends, nog de tranen stroomen 
Uit halfgelookene oogen, tot we ons zacht 
En zwijgend heffen met de stille klacht, 
Dat schoone droomen niet weerommekomen… 
 
Want álles ligt in eeuw’gen slaap bevangen, 
In de’ eeuw’gen nacht, waarop geen morgen daagt – 
 
En héel dit leven is een wond’re, bange, 
Ontzétbre dróom, dien eens de nacht weêr vaagt – 
 
Maar in dien droom een droom, vol licht en zangen, 
Mijn droom, zoo zoet begroet, zoo zacht beklaagd… 

 
Aan [7] ontleen ik dat Kloos zich hier richt tot Jacques Perk die hier op terugkomt als hij in 
Verzen voor een vriend19, IX, schrijft: ‘ Maar driewerf zalig wien het werd beschikt/ om in de zee 
                                                           
19 Voor meer informatie over deze gedichten raadplege men [10], noot 24, pag. 260. 
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der sluimering neer te duiken/ als in zijn droom een vriend hem tegenblikt.’ 
Van het volgende vers was de schilder en schrijver, tevens Tachtiger, Jacobus van Looy, een 
goede vriend van Kloos, erg onder de indruk; cf. [12], pag. 75: ‘[De laatste twee] prachtige 
regels vind ik heerlijk als de Hollandsche nevels.’ Men kan zich afvragen wie Kloos in dit sonnet 
op het oog heeft, waarschijnlijk zijn jonggestorven moeder. 
 

Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht, 
Zilveren-zacht, de half-ontloken maan 
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht, 
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan, 
 
Zóó zag ik eens, in wonder-zoet genucht, 
Uw half-verhulde beelt’nis voor mij staan,– 
Dán, met een zachten glimlach en een zucht, 
Voor mijn verwonderde oogen ondergaan. 
 
Ik heb u lief, als droomen in den nacht, 
Die, na een eind’loos heil van éénen stond, 
Bij de eerste schemering voor immer vloðn: 
 
Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht, 
Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond, 
Als alles, wat héél ver is en héél schoon.20 

 
Hartverscheurend is het volgende sonnet (cf. [2], LXXIV; [7], pag. 150; [10], pag. 43) dat, evenals 
het eerste sonnet, in verband gebracht kan worden met de breuk tussen Kloos en Perk, dit 
omdat Perk in Verzen voor een vriend, XXV,  schrijft: ‘Zou ooit mijn oog zich weg van ’t uwe 
wenden…’; zie verder [10], pag. 43-44. 

 
Wen ooit uw oog zich wég van ’t mijne wendt, 
In koelheid of in toornend ziels-verachten, 
En gij vergeefsch mij op den straal laat wachten, 
Den weer-straal op den straal, dien ’t mijne u zendt– 

 

                                                           
20 De gevoelswaarde van een klank in een gedicht is van essentiële betekenis. Als frappant voorbeeld daarvan kan 
deze laatste regel dienen, zoals is opgemerkt door Van Deyssel. Zeer in plaats van héél klinkt te kil, te benepen, i.e. 
zou misplaatst zijn in deze gevoelige slotregel, en het effect van de smartelijke verzuchting tenietdoen. Ik ontleen 
deze observatie aan pag. 114 van het boek van Kazemier, genoemd in voetnoot 12.  
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Wen ooit uw ziel zich aan de mijne ontwent, 
En ooit de lippen, die mij tegenlachten, 
Tot bitter-wreeden trek zich plooiend, trachten 
Het woord te spreken dat mijn Leven schendt,– 
 
Ik zal u niets verwijten, niet verachten, 
Want wie het leven en het Noodlot kent, 
Weet dat zij scheiden wat zij samen-brachten. 
 
‘k Wijs slechts uw eigen woord u, snood ontkend, 
En zwijgend daal ik in den nacht der nachten, 
Wen dàn uw oog zich weg van ’t mijne wendt. 

 
De tweede strofe van het volgende sonnet (cf. [2], LXI; [7], pag. 245) doet herinneren aan het 
uiteengaan van Kloos en Perk, maar het zou ook op de verbroken relatie met Verwey kunnen 
slaan, ja zelfs op die met Beckering. Dat het gedicht pas gepubliceerd is in 1894, zegt niets over 
het jaar waarin het werd geschreven. Zoals Michaël heeft aangegeven (cf. [7], pag. 8-14), is een 
correcte datering van Kloos’ verzen uiterst lastig. Bij bepaalde gedichten is soms bewust een 
aanzienlijke spanne tijds ingelast tussen ontstaan en publicatie om de aanleiding tot het 
schrijven ervan te verdoezelen. Kloos deed dat ter bescherming van zichzelf en misschien ook 
wel om mythevorming rondom hem in de hand te werken. 

 
Ik ween om bloemen in den knop gebroken 
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan. 
Ik ween om liefde, die niet is ontloken, 
En om mijn harte dat niet werd verstaan. 
 
Gij kwaamt, en ‘k wist –  gij zijt weer heengegaan… 
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken: 
Ik zat weer roerloos nà dien korten waan 
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken: 
 
Zoo als een vogel in den stillen nacht 
Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit, 
En denkt, ’t is dag, en heft het kopje en fluit, 
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Maar eer ’t zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit, 
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit 
Door ’t sluimerend geblaarte een zwakke klacht21. 

 
Het gedicht waarmee ik besluit (cf. [2], V; [7], pag. 152) begint wellicht met de bekendste regel 
van Kloos. 
 

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten, 
En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon 
Over mij-zelf en ’t al, naar rijksgeboôn 
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten,– 
 
En als een heir van donker-wilde machten 
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn 
Voor ’t heffen van mijn hand en heldre kroon: 
Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten. 
 
En tóch, zoo eind’loos smacht ik soms om rond 
Úw overdierbre leên den arm te slaan, 
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed 
 
En trots en kalme glorie te vergaan 
Op úwe lippen in een wilden vloed  
Van kussen, waar ‘k niet langer woorden vond. 

 
De weergaloos mooie terzetten vind ik een treffend voorbeeld van het door Kloos 
aangehangen, eerder genoemde, adagium ‘Poetry is imaginative passion.’ 
Deze vijf sonnetten zijn opgenomen in de bij Versluys in 1894 voor het eerst uitgekomen bundel 
Verzen (die ook de scheldsonnetten bevat). Herdrukken zijn verschenen in 1902 en in 1913. De 
uitgave van 1945, genoemd in de literatuurlijst, is de definitieve tekst en de zevende druk.  
                                                           
21 In [7], pag. 245, wordt gewezen op de overeenkomst tussen de twee terzetten van dit gedicht en een strofe van 
Shelley’s Rosalind and Helen, het beeld van een bedrogen liefde: 

 
The faintest stars are scarcely shorn 
Of their thin beams by that delusive morn, 
Which sinks again in darkness, like the light 
Of early love, soon lost in total night. 
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7 Een keuze uit de literaire kritieken 
In 1879 debuteert Kloos onder het pseudoniem Q.N. – Quirinum Nescio, de burger ken ik niet – 
in De Nederlandsche spectator met Lilith en De gids, waarin hij zich kritisch uitlaat over een 
bespreking door Boissevain van een gedichtenbundel van Emants. De beginregel van het stuk 
(cf. [3], deel I, pag. 25) geeft meteen al aan dat hij lak heeft aan gevestigde reputaties: ’De heer 
Charles Boissevain bezit in ons land onder zeker publiek een zekere reputatie, als bellettrist en 
criticus, die hij voornamelijk te danken heeft aan zijn gladden stijl en aan het gehalte zijner 
denkbeelden, die noch nieuw, noch diep genoeg zijn, om voor excentriek gehouden te worden, 
noch zoo zeer verouderd of gemeenplaatsig, dat menschen van halve ontwikkeling ze niet als 
de hunne zouden kunnen begroeten.’   
Kloos’ motivatie om zich in de arena van de literaire kritiek te begeven, is tweeërlei: enerzijds 
wil hij laten zien dat het merendeel der Nederlandse poëzie dat verschijnt van minderwaardig 
allooi is (vergelijk de openingszin in het herdenkingsartikel over Perk), en anderzijds wil hij de 
incompetentie van de toonaangevende literaire critici aan de kaak stellen (de gunstige 
beoordeling van Julia, cf. pag. 21, is daarvan een voorbeeld). Kortom, hij wil de literaire kritiek 
op een hoger peil brengen, in de poëzie het kaf van het koren scheiden en aldus de smaak van 
de lezers ervan in positieve zin beïnvloeden.  
Het tweede nummer van De nieuwe gids (december 1885) bevat Kloos’ eerste literaire kroniek  
en het schrijven daarvan zal hij, met een onderbreking in de jaren negentig, decennia lang 
volhouden. De gedurende de periode 1880-1893 gepubliceerde artikelen zijn gebundeld in [3], 
naast Verzen Kloos’ belangrijkste publicatie.  
Bij de bespreking van een boek of een gedichtenbundel begint Kloos bijna altijd met uitvoerige 
algemene beschouwingen; ik breng in herinnering dat bij de twee artikelen over Perk dezelfde 
aanpak werd gevolgd. Prijzende opmerkingen – zo die er al zijn – in de eigenlijke recensie 
worden in het vervolg daarvan niet zelden afgezwakt. Het eindoordeel is meestal negatief. 
Kloos heeft meesterschap over de Nederlandse taal, maar hij maakt het de lezer niet 
gemakkelijk. Hij gebruikt veelvuldig lange zinnen die grammaticaal ingewikkeld in elkaar steken; 
men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij daar genoegen in schept. In Zelfportret is dat 
ronduit storend en bepaalde passages zijn als gevolg daarvan niet of nauwelijks leesbaar. 
Bewondering verdient Kloos’ streven door te dringen tot het wezen der poëzie, zoals dat blijkt 
uit bijdragen in [3] en ook uit de uitvoerige inleiding bij de door hem bezorgde bloemlezing [4] 
van gedichten van Bilderdijk. Ik ken, behalve Vestdijk22,  geen Nederlandse dichter die dat 

                                                           
22 In De glanzende kiemcel (zie voetnoot 11) staat de volgende interessante passage (cf. pag. 212): ‘Maar werkelijk 
geniale poëzie schijnt zonder een zékere graad van onmaatschappelijkheid niet tot stand te kunnen komen; en 
Willem Kloos, eenmaal van zijn onmaatschappelijkheid geopereerd,  –  voorzover dit bij hem nog mogelijk was, – 
heeft, zoals men weet, geen regel poëzie meer geschreven, die met zijn jeugdwerk ook maar te vergelijken is.’  
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wezen – aangenomen dat het bestaat – zo indringend heeft proberen te verwoorden en, vanuit 
zijn visie, met zoveel overtuiging heeft uitgedragen; in hetgeen volgt zal een aantal voorbeelden 
daarvan worden gegeven. In [3], deel II, pag. 186-206, staat ook een stuk over Vosmaer23 dat 
Kloos uitermate kwalijk is genomen en een smet werpt op zijn objectiviteit.  
Ik vervolg met een viertal stalen van onderdelen van zijn literaire kritieken uit [3]. 
 
(1) In deel I, pag. 134, is de volgende passage opgenomen. 
‘ Het is de taak van iedere nieuwe generatie, de taal, zooals zij haar door hare voorgangers 
wordt overgeleverd, niet, zonder voorbehoud, te aanvaarden, als een erfenis, die 
ongeschonden, tot uitgangspunt harer eigene productie dienen moet; maar haar te ontdoen 
van al het stereotiepe, gemaniëreerde en indirekte, dat haar in den loop der jaren is blijven 
aankleven, om, na den “taalschat” tot zijn eenvoudigste elementen te hebben teruggebracht, 
voor eigen persoonlijk zieleleven, met die elementen, een eigen persoonlijke uiting te 
scheppen. Zij loopt, zoodoende, gevaar, door het publiek, in den eersten tijd, minder goed 
begrepen te worden: maar dat is een kwestie van jaren: op den duur zal zij zich de voldoening 
en den roem verwerven, te hebben gedaan, wat zij moest doen en de waardeering van het 
ontwikkelde deel der natie te hebben veroverd.’  
 
(2) In een lang artikel over de dichter Hofdijk (cf. deel I, respectievelijk pag. 183, 185, 190) 
komen we de volgende passages tegen. 
‘Een gedicht is een brok gevoelsleven der ziel, weêrgegeven in geluid. Deze definitie geldt 
zoowel voor de gedichten van Hofdijk, als voor die van Jacques Perk, om een der nieuweren te 
noemen. Dat toch de poëzie niet alleen ligt in de beteekenis der woorden, kan ieder dadelijk 
weten, als hij, b.v. in een vers van Goethe, Heine, Shelley, de woorden eenigszins anders 
rangschikt, als de dichter heeft gedaan. De naakte gedachte, het zuiver logisch-oordeel, is dan 
precies hetzelfde gebleven, maar de indruk ging verloren. Wel een bewijs dat de poëzie niet kan 
bestaan zonder de klankexpressie, ’t gezongene van ’t vers, in verband natuurlijk met de 
woordbeteekenis24.’  
                                                           
23 Uit Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur: ‘Het is algemeen bekend, onder de menschen, die er belang 
in stellen, dat Vosmaer de leidsman van Jacques Perk is geweest. Toch is niets minder waar. Vosmaer heeft de 
gedichten van Jacques Perk niet verstaan.’ De doorwrochte Voorrede van Vosmaer (cf. [8], pag. 7-23) geeft een 
geheel ander beeld. Kloos’ artikel verscheen in november 1890; Vosmaer was toen al twee jaar dood. Voor meer 
informatie verwijs ik naar [1], pag. 11-17.  

24 Vergelijk in dit verband de fijnzinnige beschouwingen over poëzie in Bloem, J.C.: Poëtica. Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 1989; cf. pag. 13-28 en dan in het bijzonder pag. 16-17 waar ook Kloos wordt genoemd. 
Bloem schrijft daar: ‘[…] de stem des harten, die daaruit [i.e. uit verzen van Kloos] spreekt, is onmiskenbaar en dit 
is altijd het eenige geweest, wat in de dichtkunst belang heeft.’  
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‘Het eerste en onmisbare vereischte van een goed gedicht is dus, dat het een individueele, 
persoonlijke uitdrukking heeft, kenbaar aan de klank-expressie en aan de beeldspraak: omdat, 
het zij nogmaals gezegd, de beste dichter hij is, die het sterkst, dat is het fijnst, dat is het 
individueelst25 gevoel het zuiverst weet te uiten.’  
‘Wie op den openbaren weg der wereld staat te spreken van de dingen, die hij voor waarheid 
houdt, kan niet te dikwijls herhalen26 wat hij bedoelt. Want de menschen hebben het zoo druk 
in hun leven met andere dingen, dat zij zijn woorden ternauwernood of ook wel in het geheel 
niet verstaan. Wat hierboven is gezegd zijn eenige der allereenvoudigste beginselen eener 
letterkundige aesthetiek, waarheden als koeien, die men uit de sloot onzer Hollandsche 
achterlijkheid heeft gehaald, en toch houd ik mij overtuigd, dat geen der heeren, die van tijd tot 
tijd zichzelf hooren spreken op de tribune onzer literatuur, ook maar eenigszins de portée dier 
beginselen begrijpt of er een verstandig woord over in het midden zou kunnen brengen.’ 
 
(3) In deel II, pag. 1-14, wordt de bundel Aya Sofia (1886) van de priester, dichter en politicus H. 
J.A.M. (Herman) Schaepman besproken. Aan het slot van zijn betoog zegt Kloos er dit van: 
‘Wij raden de lezing van dit boek ten sterkste af aan ieder die het betere wil, maar nog niet 
zeker genoeg van zich zelven is, om uit eigene oogen te kunnen zien: 
daar ’t het gehoor vergroft; 
de verbeelding vervaagt; 
en het gezonde menschenverstand benevelt. 
Dit is niet het werk van een artiest, maar van een Julia-poëet27; van een, die zich aan woorden 
te buiten gaat, van wege zijn opgewondenheid, in plaats van de indrukken en stemmingen te 
verzinnelijken, die de stof van zijn artistiek vermogen zijn. En wij smeeken, terwille der 
Nederlandsche kunst, alle kritici die dit werk geprezen hebben of zullen prijzen, ootmoediglijk 
aan, dat zij eindelijk aflaten te spreken van dingen, waar zij geen verstand van hebben, en niet 
langer trachten den smaak der natie te bederven met de laffe volzinnetjes hunner duldelooze 
onwetendheid.’ 

                                                           
25 In een bespreking van Herman Gorters Verzen (1890), cf. [3], deel II, pag. 148, lezen we:’In ’t algemeen slechts 
kan men weten, dat kunst de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie moet zijn.’ 

26 Kloos heeft dat wel erg letterlijk genomen. Zijn beschouwingen over poëzie, verschenen na 1900, zijn in essentie 
een reprise van dat wat hij eerder te berde bracht en voegen niets nieuws meer toe.  

27 In november 1885 publiceren Van Eeden, Kloos, Verwey en Veth, onder het gezamenlijk pseudoniem Guido, 
Julia, een verhaal van Sicilië. Het is een draak van een gedicht, maar bijna alle critici prijzen het hogelijk. In mei 
1886 verschijnt dan van de hand van Kloos en Verwey De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek in 
brochurevorm. Voor meer bijzonderheden aangaande Julia verwijs ik naar [10], pag.145-148.  
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(4) In 1887 verschijnt het geruchtmakende boek Een liefde van Lodewijk van Deyssel28. De 
bespreking die Kloos hieraan wijdt (cf. deel II, pag. 81-93) mondt uit in de volgende conclusie: 
‘Dit boek is een mooi boek, een lief boek, een machtig boek, een waar boek, dit blijkt 
voldoende uit al het voorafgaande, maar – en dit heb ik den lezer niet laten zien – dit boek is 
van tijd tot tijd ook een onwelvoegelijk boek. Daar staan dingen in, waar men in gezelschap niet 
over spreekt. Maar kan nu dit ééne bezwaar, bij ernstige, ruimvoelende menschen op den duur 
tot een veroordeelend vonnis wezen? 
Dat zou inderdaad een verdriet voor onze letterkunde en een schande voor de Nederlandsche 
natie zijn.’ 
 
Tot slot een tweetal passages uit de inleiding tot de gedichten van Bilderdijk; cf. [4], pag. 73. 
‘Een waarachtig, ernstig en niet op belangen van ijdele roemzucht lettend dichter gaat alleen 
dán verzen schrijven, als hij voelt aan een zekere inwendige psychische ontroering, dat zijn 
Onbewustheid aan het werk is, en hij acht het beneden zich, de wereld te foppen met een 
uiterlijke vertooning van de dichterlijke vormen, zonder dat er poëzie in leeft.’  
‘Verzen toch, die niet spontaan omhoog-komen uit onze levende Onbewustheid, maar met ons 
dagelijksch verstand en uit ambitie worden tezamen gerijmd, zijn, om de volle waarheid te 
zeggen, een leugen, want een de goê-gemeente bedriegend uitwendig spel van leege of saaie 
woorden, zonder eenige waarde als literatuur.’     
 
8 Schets levensloop 1900-1938 
In de zomer van 1898 ontvangt Kloos een aantal gedichten van Jeanne Reyneke van Stuwe ter 
beoordeling. Hij schrijft hetzelfde jaar nog een lovende recensie in het decembernummer van 
De nieuwe gids. Jeanne is opgetogen en erg gevleid door de aandacht van de gevierde dichter 
voor haar werk. Er komt een intensieve briefwisseling op gang29. Aan [1], pag. 9, ontleen ik de 
volgende passage uit een brief van Jeanne aan Kloos, gedateerd 10 november 1898: ‘O, wat 
hebt u me innig, innig gelukkig gemaakt met Uw brief! Hoe zal ik U daarvoor óóit genoeg 
kunnen danken! Dat juist U, U me zooveel moed hebt gegeven, die me inspireeren zal tot 

                                                           
28 Volgens Colmjon (cf. [1], pag. 235) was Van Deyssel de grootste kunstenaars onder de Tachtigers. Voor zijn 
levensbeschrijving kan men terecht bij Prick, Harry G.M.: In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van 
Lodewijk van Deyssel tot 1890. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1997 en Prick, Harry G.M.: Een 
vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, 2003.  

29 Kloos, Willem en Jeanne Reyneke van Stuwe: Liefdesbrieven. Juni 1898-7 september 1899. Leopold, Den Haag, 
1927. Voor een bespreking van dit boek door Ritter verwijs ik naar [6], pag. 17-21. 
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krachtiger kunnen! O, ik ben in één verrukking gekomen door Uw woorden. Ik zou mijn groote, 
dankbare blijdschap wel willen uitjubelen…dat ik iets kan, – misschien iets wórden zal… O, wat 
is het toch heerlijk, heerlijk dat U me geantwoord hebt… en vooral, dat U me hebt aangewezen, 
wat U goedvondt in mijn verzen.’ Op 5 april 1899 ontmoeten ze elkaar voor het eerst op het 
station in Bussum; dezelfde middag nog vraagt Kloos haar ten huwelijk. Dat vindt plaats op 4 
januari 1900 – Hein Boeken en Willem Witsen zijn getuigen – en het paar vestigt zich in Den 
Haag, op de Regentesselaan 176. Tot aan zijn dood zal Kloos daar blijven wonen. Slijper [10] 
besteedt slechts luttele pagina’s aan die bijna veertig jaar lange periode. Jeanne is een 
succesvol schrijfster van damesromans en met de inkomsten daarvan voorzien ze in hun 
levensonderhoud. Daarenboven ontvangt Kloos jaarlijks zeshonderd gulden voor zijn 
redactionele werkzaamheden voor De nieuwe gids. Voorts worden ze financieel ondersteund 
door het in 1919 opgerichte Willem Kloos-Fonds. Proza en poëzie van niveau komt niet meer uit 
zijn handen. Aan de bibliografie van [7], pag. 368-370, ontleen ik dat hij, behalve [4], nog een 
aantal andere bloemlezingen heeft samengesteld, o.a. van gedichten van Heinrich Heine (1906) 
en van Rhijnvis Feith (1913). In zijn literaire kroniek besteedt hij herhaaldelijk aandacht aan 
werk van Verwey dat op weinig instemming mag rekenen. Het ontgaat hem dat De nieuwe gids 
niet meer het podium is waarin veelbelovende jonge dichters (J.C. Bloem, P.N. van Eyk, H. 
Marsman en anderen) graag publiceren; dat doen ze veel liever in Verwey’s toonaangevende 
tijdschrift De beweging. In 1901 verschijnt de vierde druk van Perks gedichten zonder de 
Voorrede van Vosmaer en met een nieuwe inleiding van Kloos’ hand; verder is het aantal 
opgenomen gedichten uitgebreid. Het oordeel over de nieuwe uitgave is niet positief; voor een 
samenvatting van de geuite bezwaren verwijs ik naar [10], pag. 246. Uit noot 1 (cf. [5], pag. 278) 
van Zelfportret blijkt dat Kloos in deze periode nog honderden sonnetten heeft geschreven die 
geen van alle meer gebundeld zijn; wel is een aantal daarvan verschenen in diverse 
afleveringen van De nieuwe gids onder de verzamelnaam Binnengedachten (cf. sectie 1). Uit [6] 
blijkt dat Jeanne, heel bewust, Kloos onkundig heeft gehouden van de abominabele financiële 
situatie van het tijdschrift. In 1926 kopen vrienden van hem het huis aan de Regentesselaan. Er 
zijn huldigingen bij zijn zestigste, zeventigste en vijfenzeventigste verjaardag. Een aantal 
onderscheidingen valt hem ten deel: in 1924 wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw en in 1935 wordt hem, samen met Lodewijk van Deyssel, een eredoctoraat 
in de letteren en de wijsbegeerte van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam verleend. 
Uit de roerige periode van De nieuwe gids zijn weinig vrienden meer over; met Van Eeden, 
Verwey en Veth30 is hij gebrouilleerd geraakt. Van Deyssel is hem altijd trouw gebleven – bij 

                                                           
30 J.P. Veth, geboren in Dordrecht, was een veelzijdig kunstenaar en wordt tot de Tachtigers gerekend. Hij schreef 
sonnetten, werkte als kunstcriticus mee aan De nieuwe gids, maar was toch in de eerste plaats schilder. Hij was 
een vriend van Kloos, maar toen die te ‘dichtbij’ kwam, nam hij in 1885 afstand van hem (cf. [7], pag. 95-97; [10], 
pag. 125-127), het derde ‘gevreesd gemis’ in Kloos’ leven. In het Dordrechts Museum is een tiental werken van 
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elke verjaardag van Kloos zat hij aan bij het diner dat Jeanne met zorg bereidde –, en ook van 
Hein Boeken, Jacobus van Looy en Willem Witsen is hij niet vervreemd geraakt.  
Willem Kloos overlijdt op 31 maart 1938; de begrafenis vindt plaats op 4 april op Nieuw 
Eykenduynen in Den Haag.  
In het aprilnummer van De nieuwe gids wordt door de directeur van de N.V. Electrische 
Drukkerij Luctor et Emergo de volgende mededeling in rouwrand geplaatst (cf. [6], pag. 144): 
‘Aan onze lezers 
Tot ons groot leedwezen ontvingen wij heden de treurige tijding van het overlijden van onzen 
hoofdredacteur Dr. Willem Kloos, den man, die De Nieuwe Gids gesticht heeft en meer dan 50 
jaar lang het tijdschrift altijd met dezelfde vaste hand heeft geleid. In hem verliezen de 
jongeren een betrouwbaren gids, die altijd met de grootste toewijding hun belangen voorstond. 
De nagedachtenis van dezen grooten kunstenaar en nobelen, eerlijken mensch zal bij ons 
zoowel als in de geheele Nederlandsche litteratuur in hooge eere blijven.’ 
Het meinummer van De nieuwe gids is geheel gewijd aan het overlijden van Kloos, met  
bijdragen van o.a. Lodewijk van Deyssel, K.H. de Raaf31 en Hélène Swarth. Op 30 maart 1948 
wordt Kloos in een AVRO-uitzending herdacht door Ritter; Anny Schuitema draagt enkele 
gedichten voor. Uit de rede licht ik de volgende passages (cf. [6], pag. 202). 
‘Tien jaar geleden brachten wij den dichter Willem Kloos naar zijne laatste rustplaats. Wij willen 
hem thans herdenken, door enkele zijner edelste verzen te doen weerklinken. […] Men kent de 
beroemdste verzen van Kloos uit het hoofd, gelijk men vertrouwd is met de beroemdste rijen 
van Vondel. […] Zo werd Willem Kloos een klassieke gestalte in onze letterkunde en de 
bewondering, waarmee opeenvolgende geslachten hem zijn tegemoet getreden geeft ons een 
aanwijzing, dat zijn beste verzen zo lang zullen leven als onze taal begrepen wordt. 
Willem Kloos vertegenwoordigt nog een andere waarde dan zijn sonnetten, welke onsterfelijk 
zijn gebleken, aanduiden. In zijn gestalte rijst de legende van het dichterschap. Sinds zijn 
verschijning onder de Nederlandse hemel kan niemand meer zeggen dat wij louter een volk van 
kooplieden zijn.’ 

                                                                                                                                                                                           
Veth aanwezig, waaronder portretten van Frank van der Goes en Henry Samson, de huisarts van Kloos in de jaren 
negentig. De schets die Veth maakte van Verlaine tijdens diens bezoek aan Nederland in 1892 hangt in Museum 
Boymans-van Beuningen in Rotterdam. Het Dordrechts Museum heeft ook enkele werken van Jacobus van Looy en 
Willem Witsen. 

31 Dat De Raaf aan dit nummer meewerkte, lag voor de hand: nog vóór Kloos’ overlijden schreef hij een biografie 
over hem. Het betreft Raaf, K.H. de: Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kritikus. Schuyt, Velsen, 1934. In de  
‘Literatuur’ van [10] wordt De Raafs boek genoemd, maar Slijper besteedt er verder, behalve in een noot bij 
hoofdstuk III, geen aandacht aan. Ritter schreef een recensie, cf. [6], pag. 65-68, waarvan de strekking positief was. 
Colmjon, [1], pag. 260-265, is ronduit vernietigend over het boek.  
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9  Opmerkingen bij de geraadpleegde literatuur 
Colmjon [1] schetst de opkomst van ‘Tachtig’ in Europees perspectief. Er wordt een keur aan 
voorbeelden gegeven ter ondersteuning van de stelling dat de beweging van Tachtig niet uit de 
lucht is komen vallen; het was geen donderslag bij heldere hemel. Wie zich volgens Colmjon 
rekenschap geeft van de literatuur in Frankrijk, Engeland en Duitsland realiseert zich dat veel 
van wat de Tachtigers als nieuw en oorspronkelijk presenteerden, daar alreeds aanwezig was. 
Dat geldt voor adagia als ‘l’ art pour l’ art’, ‘vorm en inhoud zijn een’, ‘poëzie is verbeelde 
passie.’ In Nederland zijn letterkundigen als Ten Brink, Busken Huet, Doorenbos en Vosmaer de 
Tachtigers voorgegaan avant-gardistische stromingen, het naturalisme bijvoorbeeld, in het 
buitenland te signaleren en op toonaangevende exponenten daarvan de aandacht te vestigen. 
Enkele namen: Baudelaire, Flaubert, Gauthier, Zola in Frankrijk, Keats en Shelley in Engeland, 
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Heine in Duitsland. Over het aandeel van Kloos bij de oprichting van De nieuwe gids is Colmjon 
uiterst kritisch en hoewel hij veel waardering heeft voor de vroege sonnetten van Kloos, wordt 
de mythevorming rondom hem – Kloos en zijn vrouw hebben daar maar al te graag aan 
meegewerkt – doorgeprikt en gelaakt. Daar waar het Kloos betreft, is [1] dus overwegend een 
‘agonizing reappraisal’ van deze Tachtiger. 
Over Verzen [2] is al het een en ander gezegd in sectie 6. De bundel is opgedragen aan zijn 
moeder en bevat een beeltenis van Kloos op jeugdige leeftijd naar een ets van Willem Witsen; 
het portret op pag. 1 is ook gemaakt door deze schilder. Voorafgaand aan de gedichten zijn 
‘Een paar woorden vooraf’ (gedateerd 1931) opgenomen, waarin Kloos, op een wat cryptische 
wijze, refereert aan de geestelijke strijd die hij 37 jaar geleden, dus in 1894, heeft moeten 
voeren. Hij veronderstelt dat dit nu wel aan een ieder bekend is, en daarom ‘is het niet noodig 
enkele mijner verzen in verdere drukken te verbestendigen.’ Ergo, de zogenaamde 
scheldsonnetten zijn niet opgenomen. De bundel bevat 135 gedichten, waaronder twee (CXXIII-
CXXIV) in het Frans die opgedragen zijn aan Verlaine. Verder zijn Rhodopis, Okeanos (episch 
fragment) en Sappho (dramatisch fragment) opgenomen. Verzen  is uiterst sober uitgegeven, 
maar dat zal samenhangen met het jaar van uitgave: 1945. Hij bevat geen index.  
Bij [3] kan worden opgemerkt dat, naast deze twee delen, er daarna nog 26 zijn verschenen 
met als titels Nieuwere literatuur-geschiedenis (deel 3-deel 5) en Letterkundige inzichten en 
vergezichten (de overige delen); cf. [10], pag. 309.  
In de inleiding bij [4] gaat Kloos uitvoerig in op de sterkten en zwakten van Bilderdijks 
dichterschap. Bilderdijk was, volgens Kloos, een geniale man die nochtans geen maat wist te 
houden: hij heeft veel te veel geschreven, was maar al te vaak een ‘verzensmid’. Echter, 
Bilderdijk overtreft zijn Nederlandse tijdgenoten verre en voor Multatuli die zijn werk heeft 
afgekraakt, heeft Kloos geen goed woord over. Op pag. 6 heeft de bloemlezer – hij kan het niet 
laten – nog een schampere opmerking in petto voor de echtgenoten van Martha en Kitty van 
Vloten, i.e. Van Eeden en Verwey, zonder hen bij name te noemen.  
Aan het slot van [5] is een zeer lezenswaardig artikel van de redacteur, Harry G.M. Prick, 
opgenomen met allerlei interessante bijzonderheden.  
Aangaande [6] het volgende: P.H. Ritter Jr. werd in 1918 hoofdredacteur van het Utrechts 
Dagblad en nam gedurende de periode 1907-1957 een belangrijke plaats in in de Nederlandse 
literaire wereld; zo verzorgde hij sinds 1928 de boekbesprekingen voor de AVRO. De 
geschiedenis van De nieuwe gids gedurende de laatste twee decennia van zijn bestaan staat in 
[6] centraal – Van Herpen merkt in zijn ‘Woord vooraf’ op dat deze periode van het tijdschrift 
onderbelicht is gebleven –,  en dan met name de precaire financiële situatie ervan, de niet 
aflatende pogingen van Jeanne Reyneke van Stuwe om geld los te peuteren voor het tijdschrift 
en haar smeekbeden aan Ritter om haar daarbij te helpen. Opgenomen zijn artikelen van Ritter 
die hij geschreven heeft naar aanleiding van Kloos’ zeventigste en vijfenzeventigste verjaardag. 
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Interessant is ook een ‘in memoriam’ (pag. 209-211) van Stuiveling bij het overlijden van 
Jeanne.  
Michaël [7] beoogt het ongunstige beeld dat in diverse publicaties in het herdenkingsjaar 1959 
van Kloos is opgeroepen te nuanceren. Het boek geeft een uitstekende beschrijving van Kloos’ 
leven tot oktober 1885. Daarnaast bevat het een keuze uit zijn gedichten (met waardevolle 
toelichtingen), een viertal stukken proza waaronder de twee artikelen over Perk en een aantal 
brieven van Kloos aan Van Deyssel, Verwey, Vosmaer en anderen. Deze Ooievaar 187/188 
wordt afgesloten met een gedetailleerd biografisch overzicht en een opsomming van Kloos’ 
belangrijkste publicaties.  
Het fraai uitgegeven en voorbeeldig geannoteerde werk [8] bevat, naast de Mathilde (72 
sonnetten, gelijkelijk verdeeld over vier ‘boeken’), ook het gedicht Iris en De schim van P.C. 
Hooft dat Perk schreef nadat hij medio maart 1881 met Kloos de feestelijke herdenking had 
bezocht ter gelegenheid van de driehonderdste geboortedag van de drost van Muiden. Speciale 
vermelding verdient de sectie Ter begeleiding (pag. 201-256) met allerlei interessante feiten 
over leven en werk van deze jong gestorven dichter en de relatie tot zijn tijdgenoten.  
Referentie [9] heeft als inspiratiebron voor Kloos gediend bij zijn beschouwingen over poëzie; 
Shelley belijdt daarin zijn geloof in de goddelijke zending van de dichtkunst. Mij troffen de 
volgende passages (cf. pag. 21, 37 en 40):   
‘Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if 
they were not familiar’ […].  
 ‘The poetry of Dante may be considered as the bridge thrown over the stream of time, which 
unites the modern and ancient world.’  
 ‘All high poetry is infinite; it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after 
veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great 
poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one 
person and one age has exhausted all of its divine effluence which their peculiar relations 
enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever 
developed, the source of an unforeseen and an unconceived delight.’    
De titel van [10] is ontleend aan een doodsliedje32 van Kloos (cf. [2], XXVIII). Evenals Slijpers 
veelgeprezen biografie, tevens zijn dissertatie, over de dichter J.C. Bloem  – voor mij de ‘prins 
der dichters’ –, is [10] een compacte levensbeschrijving van Kloos, in de woorden van de auteur 
‘gebaseerd op brieven, gedichten en essays die, heet van de naald en vaak messcherp, midden 
in de actie geschreven zijn.’ (cf. pag. 252). Elk hoofdstuk is voorzien van een schat aan noten. Er 
                                                           
32 Och, of ik ‘t mij gezegd had, 
Dat àlle droefenis 
Zich voor mij weg-gelegd had 
In dit gevreesd gemis. 
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is een sectie ‘Literatuur’ en aan het eind is een register opgenomen met namen en data. 
De biografie [11] van Perk is voor ons van belang omdat daar, in de laatste drie hoofdstukken, 
ook Kloos ter sprake komt. Stuiveling wijdt een apart hoofdstuk aan Joanna Blancke; zij 
inspireerde Jacques tot het schrijven van Iris. Vermeldenswaard is nog dat De gids publicatie 
daarvan weigerde (augustus 1881). In het laatste hoofdstuk, De nalatenschap, lezen we dat 
Kloos eigengereid wijzigingen in de Voorrede van Vosmaer heeft aangebracht, dat daarentegen  
Vosmaer geen inzage heeft gehad in Kloos’ Inleiding.   
De briefwisseling [12] is een lijvig boekwerk (bijna zevenhonderd pagina’s) dat veel interessant 
materiaal bevat. Gedurende de periode 1 juli 1885-15 december 1888 was Verwey de spin in 
het web in de redactie van De nieuwe gids. Alle brieven, ongeveer achthonderd in getal, zijn 
minutieus geannoteerd. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat iemand als Verwey, naast het 
onderhouden van dit uitgebreide netwerk (ruim honderd correspondenten) en het schrijven 
van artikelen en gedichten, nog tijd kon vinden om lange en tedere brieven te schrijven aan zijn 
aanstaande vrouw Kitty van Vloten. Kloos was geen groot brievenschrijver en na de verloving 
van Verwey met Kitty in augustus 1888 (Verwey vertelt hem dat in de maand daarop), worden 
Kloos’ briefjes allengs afstandelijker – hij gebruikt de aanhef ‘amice’ en verzoekt Verwey dat 
ook te doen – en hebben een tragische ondertoon.  

10 Geraadpleegde literatuur 
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Alberdingk Thijm, K.J.L. (1864-1952) 10-11 
Amelse, Anna Cornelia (1832-1860) 2 
 
Bakhuizen van den Brink, R.C. (1810-1865) 
10  
Baudelaire, Charles (1821-1867) 25 
Beckering, Jan (1860-1877) 3, 12, 14, 17 
Beets, Nicolaas (1814-1903) 6 
Beresteijn, Sophia Petronella van  
(1825-1903) 2 
Bilderdijk, Willem (1751-1831) 19, 22, 26 
Blancke, Joanna (1856-1937) 5, 8, 28  
Bloem, J.C. (1887-1966) 20, 23, 27 
Boeken, Hein (1861-1933) 3, 12, 14, 23-24 
Boissevain, Charles (1842-1927) 19 
Brink, Jan ten (1834-1901) 6, 25 
Busken Huet, Conrad (1826-1886) 6, 25 
 
Carbasius, Fransje (1885-1984) 25            
Colmjon, Gerben (1899-1972) 10-11, 22,  
24-25 
Couperus, Louis (1863-1923) 6 
 
Dante (1265-1321) 8, 27 
Deyssel, Lodewijk van (1864-1952) 10-12, 
16, 22-24, 27   
Doorenbos, Martha (1861-1894) 3, 8 
Doorenbos, Willem (1820-1906) 3-4, 25 
 
Eeden, Frederik van (1860-1932) 3, 9,  
10-14, 21, 23, 26 
Emants, Marcellus (1848-1923) 6, 19 
Eyck, P.N. van (1887-1954) 23 
 
Feith, Rhijnvis (1753-1824) 23 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 25 
Fontijn, Jan (1936- ) 10 
 

Gauthier, Théophile (1811-1872) 25 
Génestet, P.A. de (1829-1861) 6                
George, Stefan (1868-1933) 10 
Goes, Frank van der (1859-1939) 2, 9-12, 24 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 
20 
Gorter, Herman (1867-1924) 11 
‘s-Gravesande, G.H. (1882-1965) 12 
Grote, George (1794-1871) 4 
 
Heine, Heinrich (1797-1856) 20, 23, 26 
Herpen, J.J. van (1920-2008) 26 
Hofdijk, W.J. (1811-1872) 20 
Hooft, P.C. (1581-1647) 27 
Hunt, Leigh (1784-1859) 8 
 
Jelgersma, G. (1859-1942) 3, 14 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Kate, J.J.L. ten (1819-1889) 6, 8, 10                                               
Kazemier, G. (1902-1991) 8, 16 
Keats, John (1795-1821) 3, 25                                                    
Keizer, Madelon de (1948-) 11                                                            
Kloos, Willem (1859-1938) 1-28 
 
Looy, Jacobus van (1855-1930) 11, 16, 24 
 
Marsman, H. (1899-1940) 23                                                                                                                                           
Michaël, Hubert (1911-1978) 13, 17, 27  
Multatuli (1820-1887) 8, 26                                                
 
Paap, Willem (1856-1923) 9-10 
Perk, Jacques (1859-1881) 1-2, 5-9, 12,  
14-17, 19-20, 27-28 
Petrarca, Francesco (1304-1374) 8  
Platen, August von (1796-1835) 3 
Potgieter, E.J. (1808-1875) 6, 10 
Prick, Harry G.M. (1925-2006) 22, 26 
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Raaf, K.H. de (1871-1848) 24 
Ritter, P.H. Jr. (1882-1962) 12, 22, 24, 26 
Robidé van der Aa, C.P.E. (1791-1851) 10 
 
Salomons, Annie (1885-1980) 12 
Samson, Henry (1856-1921) 3, 14, 24 
Schaepman, H.J.A.M. (1844-1903) 21 
Schuitema, Anny (1901-1989) 24 
Shakespeare, William (1564-1616) 8, 11 
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 1, 3, 20, 
25, 27 
Slijper, Bart (1963- ) 1, 5, 8, 11-12, 24 
Stolk, Fabian R.W. (1958-) 8 
Stuiveling, Garmt (1907-1985) 4-5, 8, 28 
Stuwe, Jeanne Reyneke van (1874-1951) 15, 
22-23, 26-27 
Swarth, Hélène (1859-1941) 4, 24 
Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) 3 
 
Tak, P.L. (1848-1907) 11 
Thomas, Mathilde (1858-1947) 5 
Tideman, Pet (1871-1943) 12 
 

Uyldert, Maurits (1881-1966) 11 
 
Verlaine, Paul (1844-1896) 14, 24, 26 
Versluys, W. (1851-1937) 9, 18 
Verwey, Albert (1865-1935) 1, 3, 9-15, 17, 
21, 23, 26-28 
Vestdijk, Simon (1898-1971) 8, 19 
Veth, Jan Pieter (1864-1925) 12, 21, 23-24 
Vloten, Betsy van (1862-1946) 12 
Vloten, Johannes van (1818-1883) 12 
Vloten, Kitty van (1867-1945) 12, 26, 28 
Vloten, Martha van (1856-1943) 12, 14, 26 
Vondel, Joost van den (1587-1679) 24 
Vooys, C.G.N. de (1873-1955) 11  
Vosmaer, Carel (1826-1888) 4, 6-9, 20, 25, 
27-28 
 
Wibaut, F.M. (1859-1936) 9 
Wilde, Oscar (1854-1900) 5 
Witsen, Willem (1860-1923) 12-13, 24, 26 
Wordsworth, William (1770-1850) 3 
 
Zola, Émile (1840-1902) 25

                                                                                     


