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...une forme, chez un poete, ne &adult jamais une pensee, c'est la critique qui traduit par des pensees les formes indivisibles
qu'a creees le poete...
ALBERT THIBAUDET

Reflexions sur la litterature, I.
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A. ROLAND HOLST
ONDERWEG

Na

de ascetisch gestrenge geslotenheid der gedichten uit
Een Winter aan Zee, waarvan de vorm representadef en
symptomatisch was voor de poetische wereld die erin was
verbeeld, wekt Roland Ho1st met zijn bundel oude en
nieuwe gedichten, Onderweg, den indruk teruggevallen te
zijn naar een minder hecht en daardoor schijnbaar aarzelender dichterschap. Dat is in waarheid niet meer dan schijn.
De structuur dezer verzen moge dan losser en opener zijn,
- de adem die er doorheen stroomt is bewogener van lyrisch pathos en de verbeelclingswereld, waarvan zij getuigen, rijker van schakeering. Onderiveg
meer dan Een
Winter aan Zee, aan bij De Wilde Kim en zelfs bij Voorbij
de Wegen: wij troffen hier, als oudste gedicht, er een aan
uit 1917 en vermoeden, dat de dichter in dit boek bijeen
heeft gebracht wat hij bij de zinrijke compositie van vorige
bundels als daarin niet passend terzijde heeft gelegd. Niet
het aesthetisch criterium, maar overwegingen van compositorischen aard zullen dus den doorslag hebben gegeven
bij de toenmalige keuze, en zoo is Onderweg een bundel,
die minder dan een der voorgaande door zijn samenstelling
overtuigt. Deze verzameling gedichten heeft dus alles tegen
wat een bundel bij oppervlakkige beschouwing maar tegen
kan hebben. Toch moet Roland Holst ook in dit boek een
richtlijn voor de rangschikking zijner verzen hebben bezeten, die buiten de chronologie om gaat. want niet alleen
dat hij slechts enkele gedichten heeft gedateerd, - ook de
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gedateerde vertoonen ten opzichte van elkaar geenerlei
orde. Tijd is, zeker bij een dichter als Hoist, een zinnelooze
leidraad. Het is echter niet duidelijk welk beginsel of welke
overweging in deze dan wel beslissend is geweest.
Hoe weinig „ontwikkeling in den tijd" van belang is voor
het wezen van Roland Hoists poezie, wordt begrijpelijk
wanneer men heeft beseft, dat de dichter in zijn pazie niet
de ervaringswereld ontplooit, die de werkelijkheid aan
hem in den loop der jaren heeft opgedrongen, maar dat hij
juist - terzijde van deze wereld of door de actueele realiteit
heen - in zijn dichterschap de zekerheid bezit van een vermogen, om haar wezen in, ternauwernood aan de werkelijkheid ontleende, voorstellingen te verbeelden. Hij gevoelt dit dichterschap als een plicht en een uitverkiezing;
hij ervaart - maar dit is een ervaring van het wezen, van de
onsterfelijke zielskracht - dat hij in een wereld, die zich
meer en meer afsluit voor den invloed van haar oorspronkelijke kracht, een roeping heeft : te spreken van den afstand, die deze wereld (die er altijd een is van een heden)
scheidt van de wereld, die onheuglijk Lang heeft bestaan en
tegen elken aanval bestand blijkt, de wereld van ziel en
schoonheid - innerlijke, mystiek ervaarbare krachten welke, zich dezerzijds openbarend, in hun metaphysische verhevenheid tot het generzijds behooren. Hoe nijpender de
tijd de ziel des menschen bedrukt en beknelt, en hoe dreigender de actueele wereld de eeuwige krachten, die ons
wezen vormen en bepalen, belegert - des te onweerhoudbaarder groeit de drang in den dichter om zijn stem van
verheven inzicht te doorgloeien en een bezwerend beroep
te doen op ieder, die met hem de teekenen der ontijdelijkheid kuimen verstaan. In symbolen van zeer persoonlijke
beteekenis - men moet vooral niet trachten ze philosoI0

phisch te verklaren, zij hebben zelfs nauwelijks psychologische waarde - vereenvoudigt hij wat anders, als mystieke
ervaring, juist door te grooten eenvoud onbegrijpelijk zou
moeten blijven. Een mystiek, die een mythische verbeeldingswereld heeft veroverd, - zoo zou men het totaal der
poezie van Roland Ho1st kunnen kenschetsen, een Apollinische natuur, - zoo mag men, na Vestdijks typeering van
Marsman, ook Ho1st als dichter noemen. Want hij zoekt
als mysticus een poetischen vorm, om daarin zijn ondervindingen door den raadselachtigen toon en de simpele
doch grootsche beeldenwereld van de mythe zoo kiesch en
voomaam mogelijk van de realiteit te distancieeren. Den
hartstocht van het getuigen kent hij even sterk als de behoefte zich te verheimelijken, en de nood zijner ziel is niet
minder haar falen in de wereld dan het feit, dat zij zich in
de wereld - ook die der taal - moet doen gelden.
Welk een volstrekte minachting voor iedere feitelijkheid en
anecdotiek deze poezie beheerscht blijkt, meer nog dan uit
de gedichten die zonder reeele aanleiding schijnen ontstaan, uit de zoogenaamde Tijdgedichten. Zij werden geschreven als gelegenheidsgedicht - in zekeren zin zijn dat
trouwens ook de In Memoriam-verzen voor Slauerhoff en
Marsman -, of wel als uitdrukking van de relatie, die er bestaat tusschen den dichter eenerzijds, den oorlog en den tijd
anderzijds. Geconcipieerd werden zij echter buiten iederen
tijd, in de zuivere spheer van vermetel zelfbewustzijn, in
dat besefvan persoonlijke menschelijke waardigheid, waarvan de dichter zich de profetische exponent moet gevoelen. In hem vinden persoonlijke waardigheid, de onschendbaarheid van de eer en een koninldijke karakterkracht hun
bovenpersoonlijke en boventijdelijke rechtvaardiging, zooI I

wel als hun pleiter voor het forum eener wereldlijke gerechtigheid, die niet in ongure machtsontplooiing doch in
het geweten, niet in de verwording der zielskrachten, doch
in de brandende manifestatie ervan bestaat. Vervuld van de
meest beangstigende voorgevoelens, maar daarvoor geenszins terugdeinzend, blijft de dichter getrouw aan de zwaarste en onverbiddelijkste opdracht, die hem als een zegen is
geschonken : met profetische stelligheid herinnert hij aan
de eenige macht, waaraan hij gelooft, aan een niacht die
soms, naar het schijnt, meewerkt met haar vijanden maar
dan juist de voorwaarden schept om, uit den ondergang
der tijdelijke vormen, opnieuw en schooner en edeler dan
tevoren het bewind te veroveren over de wereld en haar te
brengen binnen het gebied, waar reeds voor den tijd haar
heerschappij haar oorsprong vond. Met politiek staan deze
Tijdgedichten in geen enkel verband. Een geloof, dat persoonlijke zekerheid is geworden, een menschelijke trots,
die geen hoogmoed is, geven Roland Hoist den bewonderenswaardigen moed, zijn woorden te doen klinken met
verachting voor al wat zweert bij den tijd en met vertrouwen op wat steeds allen tijd overleefd heeft.
Behalve aan deze gedichten, waarvan Een Dichter van
Thans, Zwaar Weer op Til en Drie Dichters en de Oorlog
de beste zijn, terwijl de slotstrophen van De Prins Weergekeerd beter zijn geslaagd dan het gedicht als geheel, ontleent
deze bundel zijn waarde aan enkele, gewoonlijk kleine,
verzen die in een beperkte klankruimte hun boven-organischen zin organisch weten te verwezenlijken. De meeste
munten uit door bezielden eenvoud; een rijk en soepel
functionneerend enjambement drijft den hoogen, koelen
toon door een bedding van warmte en innigheid, de trots
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van het zelfbesef wordt op natuurlijke wijze verbonden
met diepe deernis om de liefde die - van en in deze wereld
- tragisch moet vereenzamen. Liefde en dood, trots en lust,
schoonheid en verwording zijn de steeds weer bezielende
themata dezer even nobele als aa.ngrijpende poezie.

DRIE DICHTERS EN DRIE VROUWEN

Aan geil verdriet en walg, begeerte en haat
viel hij ten laten prooi, vaal lillend vleesch Zoo nam zijn jeugd de laatste kans te baat:
een foltering waar radeloos de vrees
voor leven en voor dood te keer in gaat.
Hij hunkerde naar de gehate, naar

verdooving en de woorden die zij loog,
of niet loog - wat was waar en wat onwaar
sinds zij hem met zijn minderen bedroog? hij hunkerde naar haar en haatte haar.
En wist het zijn verdiende loon, de maat
hem toegemeten aan bezoedeld wee en haatte en hunkerde ten einde raad.
Tot banvloek werd zijn heimwee, hoe de zee
buiten ook riep - te laat, voorgoed te laat.
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J. W. F. WERUMEUS BUNING
DAGELIJKSCH BROOD

Het moet ongetwijfeld een door niets gerechtvaardigden
eisch heeten, dien lezer en criticus den dichter stellen, wanneer zij, teleurgesteld door zijn ontwikkeling, hem zijn
ouden toon willen laten hervinden. Ondanks de populariteit, die Werumeus Buning heeft verworven met zijn in
volksaardigen trant geschreven gedichten Maria Lecina, balladen en copla's, wijzen de voor Nederland verwonderlijk
vele herdrukken ook van zijn oudere poEzie, In Memoriam,
Dood en Leven, Hemel en Aarde, Et in Terra, er op dat een
ander publiek telkens terugkeert tot den oorspronkelijken,
elegischen dichter, die Buning voor zijn zwenking in de
richting der zoogenaamde volkskunst is geweest. Het zijn
deze pazielezers - en eenige critici, die zich niet door buiten de dichtkunst vigeerende krachten en waarden laten
begoochelen -, die in hun hart den vroegeren dichter in
Buning weder zouden willen doen ontwaken en door de
afwijzing zijner latere pazie den indruk zullen geven, hem
de wet to willen voorschrijven. De wrevelige toespelingen
op deze houding, die Buning zich in zijn critieken soms
veroorlooft, gevoegd bij de apologetische methode, waarop hij in zijn beschouwingen over litteratuur en tooneel de
goedheid, den eenvoud, de zuiverheid, de simpele waarden
en dingen des dagelijkschen levens in bescherming neemt,
tegenover de gefingeerde aanvallen, welke daarop van de
zij de der psychologen, gecompliceerden, getourmenteerden en andere lieden worden gepleegd, die den waren en
tegelijk zoo gezelligen weg der hartelijke levenswijsheid
nog steeds niet hebben gevonden en zich roekeloos en dom
overgeven aan problemen van levensbeschouwing en
14

aesthetica, hebben in mij de overtuiging gewekt, dat hij
zich verongelijkt voelt, maar niet rechtstreeks, hard en onverbiddelijk, doch vaderlijk, glimlachend en vermanend
de stumperige zoekers op het rechte pad der oud-vaderlandsche deugd wil leiden. Hoe het zij, - zoowel in sommige zijner gedichten als in zijn critieken heerscht de toon
van den man, wien een bijzondere genade ten deel is gevallen, klinkt de zachte (maar niet innemende) lach van
den wijze, die met superieure minzaamheid het hulpeloos
worstelen van wie het menschelijk leven nog tragisch ervaren gadeslaat.
Deze zelfverzekerde wijsheid is het dan, welke het „substantieele" zijner poezie wordt geacht en die van sommige
zijden wordt uitgespeeld tegen den minder opzichtigen,
meer in den vorm levenden, rijkdom van andere, als aestheten gebrandmerkte, dichters. Wat deze goedwillige kampvechters voor de figuur van Werumeus Buning eigenlijk
beoogen, is mij niet duidelijk. Is hij ermee gebaat, wanneer
men zijn in het oog loopend poetisch verval en zijn verslonst talent vergoelijkt door de poezie die zich nog respecteert te denigreeren? Ware het niet en voor Burling en
voor het gehalte onzer Nederlandsche dichtkunst beter en
doeltreffender, als deze vurige strijders den dichter Burling
voor zijn gemakzucht verantwoordelijk stelden en hem
onder het vriendelijk oog brachten, dat hij die de Muzen
bekoren wil zich onberispelijk tegenover haar heeft te gedragen ? Want het heeft geen zin zulks te verbloemen: het
dichterschap van Buning taant, omdat hij het eenige, dat
hij jegens zijn natuur verplicht is, verzaakt. Dat eenige is het blijkt telkens weer en steeds overtuigender wantrouwen tegenover dichterlijke invallen en toewijding aan het
handwerk. Zijn aanleg, in de beteekenis van „creatieve na15

tuur", wijst hem in de richting van een pazie, die zich
meer door de intensiteit van den toon dan door een sterke
en heldere structuur van het gedicht bevestigt. Van den beginne af is deze droomerige toon van romantische vereenzaming en groeiend, mystisch levensbesef de kracht geweest, die zijn gedichten hun langzame beweging maar
ook hun verheerlijkt licht gaf. In deze mystische zekerheid,
dat de dood slechts een tijdsmodus van het eeuwig leven
beteekent, openbaarde zich Bunings menschelijke wijsheid,
emorioneel, op een wijze die - bij zoo geringe formeele begaafdheid - den dichter de gelegenheid schonk een modmum van poeziescheppende spheer te bereiken. Als die
toon de vereischte intensiteit bezat en dus de irmerlijke
straalkracht van de menschelijke ziel op evenwaardige
wijze voelbaar maakte, ordende de taal en het rhythme
zijner poezie zich als vanzelf om een spil van magischen, volkomen onbenaambaren, aard. Het gedicht, dat bijna iedere
formeele structuur ontbeerde en dat in de nauwelijks gevarieerde rijmen slechts een pooveren steun vond, suggereerde niettemin, omdat het van begin tot eind van dien wonderlijken en bewonderenswaardigen toon was vervuld, een
diepere eenheid.
In die oude bundels, welke ilc. reeds heb genoemd, staan tallooze verzen, waarin de wijsheid licht en droevig tegelijk,
maar altijd zonder eigendunk en zelfgenoegzaamheid zooals tegenwoordig, tot poezie zijn geworden. Men zou met
recht kunnen zeggen: deze gedichten vonden hun gansche
substantie in de innerlijke bewogenheid van hun in los verband levende taal: in de ontroering van den klaagtoon, in
de verrukking van herwonnen vertrouwen, in de smartelijke strengheid, waarmede een enkele maal het aardsche
met het hemelsche werd verrekend. Altijd vond Buning
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het geluk dat liefde of natuur hem schonk, of de droefenis
om gemis en verlies, als poezie dezer menschelijke emoties
geheel in de verzen die hij schreef terug, zonder strijd of
vurig verzet, maar met dien onvergelijkelijken achteloozen
zwier, die daarin en daarin alleen de zich langzaam voltooiende levenswijsheid van dezen dichter deed blijken. De
substantie werd niet in den creatieven vorm van het gedicht opgeheven ; zij bestond erin ; zij werd zoozeer adem
en lied, dat zij de taal waarin zij zich prijsgafverijlde en begoochelde tot een subliem en edel spel van loutering en
zaligheid.
Aileen iemand, die beseft wat hij mist, kan met zooveel
eigenzinnig zelfvertrouwen, voortgaan poezie te schrijven,
die nog maar in enkele trekken - en dan nog slechts soms herinnert aan zijn vroegere vermogens. Men moet bijna
spreken van misbruik der poezie, als het niet zoo dogmatisch klonk. Zeker is het, dat Buning, behoudens de enkele
momenten waarop het verdichtingsproces van de taal niet
moedwillig door hem wordt verstoord, een soort slonzige
rijmvaardigheid verkiest boven den rijpen rijkdom van het
voldragen gedicht; dat hij meer bekommerd blijkt om het
verbreiden van een gewoonlijk gemakzuchtige en verzadigde levenswijsheid dan om het gedicht, dat deze wijsheid
in den trillenden staat van verbeeldingsleven zou moeten
bestendigen. De toon, die eertijds dwalend en verrukt, als
uit een verte zinspeelde op tragiek en verslagenheid, op
smart en wanhoop, loopt nu in zwaarder gang, vermoeid,
door de rijkelijk beleerende sonnetten van het overigens
nog zeer verdienstelijk Testament; hij poogt zijn oude,
aarzelende stameling terug te vinden in Drie Brieven, maar
het gelukte niet, omdat het onreeele van de voorstelling
geen realiteit voor de verbeelding van den dichter is ge2
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worden. Een oud Vers - waarschijnlijk in den letterlijken
zin des woords - is met een enkele vertaling en het vierde
gedicht voor Garcia Lorca het beste, dat deze bundel bevat. Een gedicht als Fragmenten - rijmlooze en daardoor
volslagen rommelige overwegingen, bespiegelingen, gebeden - hobbelt onbeheerscht voort over de vele, ordeloos
achter elkaar opkomende, klagerige en vragerige volzinnen. Het is troosteloos, zulk een dichter zulk een „poezie"
te zien schrijven. Het is onverantwoordelijk, zulk werk van
meierenden, vetten „levenslust" in schijnbaar hymnischen
sdjl nog poezie te noemen, en den schrijver ervan een dichter.
Ilc weer, dat ik Werumeus Buning deze gedichten niet kan
vergeven, omdat zijn In Memoriam jarenlang xnijn „livre de
chevet" is geweest; omdat ik geschokt en vervoerd zijn In
Memoriam Patris heb gelezen en herlezen tot ik het niet
meer vergeten kon; omdat ik het grootste deel van Hemel
en Aarde, van Dood en Leven zoo bewonder en liefheb. fic
ben waarschijnlijk onredelijk en eisch wat wij zelfs niet mogen vragen. II( ben verontwaardigd, omdat ik teleurgesteld ben. Maar dat alles, deze „zelfbeschuldiging", verhindert mij niet ervan overtuigd te zijn, dat zooals hij
nu is, den nobelen glimlach der Muze verruilt voor den
goedkoopen lach en den dikken traan van den burger, en
ons het daemonisch of hemelsch spel van de poezie onthoudt om ons den mond te stoppen met een soort dagelijksch brood, waarvan de kwaliteit immers indiscutabel is
geworden.
Om niet te besluiten met deze harde woorden van gewonden eerbied en gekrenkt „aesthetisme", citeer ik het eerste
sonnet uit Testament:
18

Als ik gestorven ben, die met de jaren
De dood als ergste vijand leerde vreezen,
Die in de jeugd mijn goede vriend mocht wezen,
Een vrouwehand, streelende door mijn haren,
En van hem zelf, den engel, wel geleerd heb,
Met harde lessen, stokslagen en tranen,
Dat wat hij neemt meer is dan wat wij wanen,
En met mijn laatste snik nog 't lieve leven liefheb,
Dan kan ik u aan wijsheid veel vermaken,
Maar slechts dit weinige laat ik u na:
Kies u een vrouw die kinderen kan maken,
Die vecl van water houdt en veel van wijn,
Die graag voor uw fornuis en voor uw bed staat,
En wier hart weet dat wij Gods kinderen zijn.

J. J. VAN GEUNS
DE LANDSCHAPPEN DER ZIEL

Een vergelijking van De Landschappen der Ziel, die Van
1936 het licht heeft doen zien, met de beide
voorgaande bundels: Het Uur der Sterren en Gedichten uit
drie Rijken, stelt teleur omdat de toch reeds matige kracht
van zijn dichterlijk vermogen in De Landschappen der Zie1
ongetwijfeld verzwakt is en zij doet tevens den bedenkelijken aard van zijn poezie ook die van zijn vroegere —
overduidelijk beseffen. De negatieve eigenschappen dezer
poezie treden nu in zulke leege en levenlooze vormen

Geuns in
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zoo onmiskenbaar aan den dag, dat zij het oordeel over
oudere publicaties, terugwerkend, ongunstig beinvloeden.
Onpersoonlijk is Van Geuns' poezie altijd geweest, in zooverre noch een eigen, uit merkbaren innerlijken strijd gewonnen, wereldbeschouwing er in werd uitgedrukt, noch
een typische en onloochenbaar eigen toon aanwees, dat
een, wel is waar geijkte, opvatting menschelijk of dogmatisch in hem een overtuigden verkondiger had gevonden.
Niettemin ging er van deze verzen een soms verleidelijke
bekoring uit en — zooals dat bij onbelangrijke persoonlijkheden en beperkte talenten gemeenlijk het geval is — wanneer Van Geuns een historische figuur of een bewonderd
schilderij tot motief van zijn gedicht koos, intensifieerden
zich zijn toon en zijn vorm kennelijk onder den dwang
eener, door deze gegevens opgeroepen, bezieling. Bleef
deze inspireerende kracht in die mate afwezig, dan verlamde het gedicht in zijn leden, d.w.z. in zijn woorden; de
spanning, welke tusschen de woorden de beweging veroorzaakt die van hun leden het bewijs is, bleef achterwege en
er ontstonden doffe en leege plekken in den toon. De
Landschappen der Ziel nu is een bundel, die voor het
meerendeel dergelijke verzen bevat. Van Geuns' dichterlijke en menschelijke inventaris staat er in al haar armzalige
onbelangrijkheid to kijk. Glansloos, vervelend, eentonig
zijn deze gedichten, en zonder diepere variatie dan die
uiteraard door de gegeven stof wordt bepaald. Want de
half-epische en slechts decoratief opgevatte verbeeldingen,
die het eerste deel van dezen bundel vullen, verschillen niet
essentieel van de romantische natuurvisies en de zelfbespiegelingen uit het tweede of van de legendarisch getinte heldenvereering en de vorstelijke machtsdroomen uit het derde deel: alle afdeelingen vinden hun uitgangspunt in een
20

conventioneele, zoetelijke en beschroomde romantiek van
Duitschen huize en van vroeg-negentiend' eeuwschen oorsprong. „...Gemaldijk en welluidend. / Als al waar smart
en vreugd zijn opgeheven”, - het zijn de woorden, waarmee Van Geuns het kunstenaarschap van Bellini karakteriseert en die volkomen op hemzelf van toepassing zijn. Een
gestalte denatureert hij tot een decoratieve figuur, een landschap neemt de weeke omtrekken aan van zijn levensvisie,
die - buiten elke tragiek of conflict om - dadelijk steun
zoekt bij wezenlooze droomerij en kinderachtige stemmingsverteedering (Con Sordino.)
Dat Van Geuns deze romantische aandoeningen gewoonlijk in classiek gestrenge versvormen uitdrukt (niet meer
clan een symptoom van conventionaliteit en „burgerlijken"
angst voor het ongewone), versterkt zijn gedichten, indien
zij in aanleg reeds eenige kracht bezitten, en redt sommige
voor volstrekte stupiditeit, aan de condities waarvoor zij
overigens alleszins voldoen. Gedichten als Schumann's
Symphonieen en Na den Slag zijn exempelen van het
eerste geval, Sterlichte Nachten boven Oostenrijk is een
voorbeeld van het tweede. Maar hoe valt de dichter door
de mand, als zijn gedicht in den liedvorm is geschreven!
Van welk een poovere bezieling en een erbarmelijke onnoozelheid ten gevolge van creatief onvermogen getuigen
Reislied (uit het eerste deel), Vergankelijkheid, Zomernacht, Aurelia, Zeelied!
Een mengsel van Gartenlaube en Rococo, Biedermeier en
Empire, droomerij en conventioneelen „stijr, - ziedaar
De Landschappen der Ziel. Ik denk terug aan enkele geclichten uit zijn vorigen bundel, aan Avondmaal bijvoorbeeld, en ik vrees, dat Van Geuns zich slechts door zijn verleden zal kunnen rehabiliteeren. Een trieste conclusie, een
21

verwachting, die (als alle verwachtingen) beschaamd kan
worden.

DE ZIEL DER STEDEN

zijn boekje Strycl en Vlucht op Papier, samengesteld uit
critische fragmenten, die wegens hun algemeen belang terecht aan de vergetelheid der courantenpublicatie zijn ontrukt, heeft Vestdijk in een stuk Voor jonge Doctorandi gewezen op een onderwerp, dat voor wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt en bovendien den doctorandus kan boeien wat niet van iedere academische taak kan
worden gezegd. Het betreft de ontwikkeling, die de
meeste lyrici doorloopen : de evolutie van lyrisch over plastisch naar abstract, soms van lyrisch direct naar abstract,
soms niet verder reikend dan het plastische. Ik moest na de
lectuur van De Ziel der Steden van J. J. van Geuns denken
aan een ander onderwerp, dat door subtiel en scherpzinnig
onderzoek juister begrip zou kunnen verschaffen van het
karakter eener bij uitstek afgeronde periode der Nederlandsche litteratuur, n.l. de taal der Beweging-dichters als
beeld van hun dichterschap. Indien men taalgebruik, beeldspraak en rhythme der dichters, die onder Albert Verwey's
leiding in De Beweging hebben gepubliceerd of onder zijn
invloed en aanmoediging hebben geschreven, zelfs maar oppervlakkig vergelijkt met die van de Tachtigers eenerzijds,
met die der expressionisten, maar ook met die der romantici
van omstreeks o anderzijds, dan treft ons het verschil op
overrompelende wijze. Gossaert en Bloem zijn zich daarvan zoozeer bewust geweest, dat zij het onderwerp der bezielde rhetoriek zelf aan de orde hebben gesteld. Voor hen
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was dit probleem dan ook van uitnemend persoonlijk belang. Doch alle dichters, die Verwey's tijdschrift tot de
plaats hunner poezie-publicaties kozen, vertoonen de een
meer, de ander minder, een taalkarakter, of zij nu in strenge
metrische strophen, in vrije verzen, romantisch weemoedig
dan wel hartstochtelijk dringend of bezonnen rnijmerend
schreven. Overal ontbeert hun taal de eigenaardige kracht
en bekoring, die het impressionistischer uitdrukkingsmiddel bijv. in zoo ruime mate bezat: de plastiek van het afzonderlijke woord, de spanning op korten afstand tusschen
de woorden, het plotseling openbaringsvermogen, dat een
vers kan doen stralen en flonkeren, wanneer een dichter
het taalmiddel voor zijn verbeelding aanwendt of tot geleider van zijn sensaties maakt. Redelijkheid en bezinning,
behoefte aan algemeencr verstaanbaarheid, betooglust en
symbolische verduidelijkingsneigingen, hebben aan de impressionistische taalenergie op den duur, in de periode der
Beweging, alle kracht ontnomen. Of wij een gedicht lezen
van Van Eyck, Gossaert, De Haan, Van der Leeuw, Bloem
(in zijn eersten tijd), Nine van der Schaaf, Pauwels... altijd
weer strekt zich de poetische bedoeling uit over den geheelen zichzelfverwezenlijkenden vorm van het gedicht en
lengt op die wijze het straffe zuur der woorden aan tot een
verdunning van vaak smaaklooze vloeistof. Zulk een bezieling op de lange baan schenkt een poezie haar typisch
karakter, zeer verschillend van de geladen spanning of de
springlevende spontaneiteit, die enkele gedichten van de
groote Tachtigers tot meesterstukken en tegelijk aangrijpende of onvergetelijke poezie heeft gemaakt. Spreken,
soms langademig en expliceerend spreken, zinnebeeldig
veralgemeenen, conventioneel vergelijken, betoogend uitdrukken (niet openbarend verbeelden), — al deze kenmer23

ken persten hun stempel in de taalmaterie der Bewegingdichters, of omgekeerd: uit het droge, stroeve, didactische
van hun taalgebruik mogen wij het innerlijk wezen van
hun dichterschap afleiden. Er moge dan tusschen de -wijsgeerige ingetogenheid van Verwey en de gepassionneerde
tragiek van Jacob Israel de Haan een onmetelijken afstand
worden vastgesteld ; er moge tusschen het door-en-door
voornaam, cultureel pessimisme en het weemoedig verlangen van Bloem, dat in tragische levenswijsheid is uitgemond, en den vaardigen en vaak opgewonden betoog- en
pleitlust van Francois Pauwels een wereld van verschil liggen, - in wezen was hun betrekking tot de taal, die deze
levenshoudingen en -inzichten uitdrukken moest, gelijk en
dit feit is als verschijnsel symptomatisch en leidt de aandacht meermalen van de persoonlijke onderscheidingen,
die er de waarde van bepalen, naar overeenkomsten die,
nivelleerend, een doode gelijkmatigheid suggereeren.
Ofschoon Van Geuns nimmer in De Beweging heeft gepubliceerd - het oudste, in een bundel afgedrukt, gedicht
dateert van 192o en is in Groot Nederland verschenen ; De
Beweging bestond toen al niet meer - komt zijn poezie
toch zonder twijfel voort uit de bespiegelend-descriptieve
spheer, die de dichtkunst der medewerkers aan dittijdschrift
kenmerkte. Hij sluit niet aan bij het rhetorisch symbolisme
van Geerten Gossaert of de philosophisch-mystische beschouwelijkheid van Albert Verwey; de richting van de,
in poezie ervaren, levensvisie van Van Geuns is romantischclassicistisch en zijn vormgeving herinnert dan ook het
meest aan die van Bloem, Van der Leeuw en Pauwels.
Maar terwijl Bloems romantiek zich verdichtte en intensifieerde tot een tragische en aangrijpende levensverbeelding,
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waarin smart en wanhoop hun verlossing vonden, zijn
Pauwels zoowel als Van Geuns, hun oorspronkelijken
dichttrant getrouw blijvend, steeds verder afgedwaald van
den belofterijken grond, waarin zij, aardend, vruchtdragend hadden kunnen worden. De eigenschappen, die De
Beweging voorstond en aankweekte, maar die juist voor
een sterke en bezielde poezie de gevaarlijkste bedreiging
vormden, hebben meer en meer en hand over hand vat
gekregen op de werkzaamheid dezer twee, overigens zoo
zeer verschillende, dichters. De rhetorica als litteraire vorm,
door dit tijdschrift als tegengif voor een impressionisme
dat de menschelijke geestkracht en de ideeele roeping der
dichters ondermijnde, aanvaard en gepropageerd, verbond zich in Pauwels met een reeds van nature aanwezige
welsprekendheid en zin voor het anecdotische, sentimenteele „gevar tot een dichtkunst van meestal goedkoope en
effectrijke allure en strekking. Van Geuns vertegenwbordigt daartegenover meer de liefde voor traditie en de acceptatie der conventioneele taal, die De Beweging al evenzeer tegenover de Tachtigers het middel achtte om het al
te individualistisch woordgebruik in. de baan te dwingen
van grootere begrijpelijkheid en een meeromvattenden
grooter stijl. In zijn eersten bundel, Het Uur der Sterren,
en ook in zijn tweeden, Gedichten uit drie Rijken, komen
verzen voor, waarin de classicisdsche traditie zich in edel
evenwicht heeft gepaard aan een innige, droomerige en
aristocratische romantiek. Het was deze romantiek, die den
versvorm behoed heeft voor te kille verstijving, en al is
clan Van Geuns in gedichten die, wat het thema betreft,
overeenkomen met sommige stukken van Slauerhoff, zelfs
niet in de verte met hem te vergelijken van wege Slauerhoffs ongeevenaarde realisdsche expressiviteit, toch leeft er
25

in zulke verzen een verzonken of verwelkte wereld, omdroomd door een atmosfeer van stille zuiverheid. Er gaat
onloochenbaar een waarachtige bekoring uit van Van
Geuns' eerste poezie, die een enkele maal zelfs, door de
strenge beheersching der metriek heen, een dieperen toon
en een zinrijker plastiek dan gemeenlijk verkreeg.
Na deze twee bundels bleek, dat Van Geuns met de daarin
„behandelde" themata alles gezegd had, waartoe hij in
staat was: bij een dichter, wiens gevoel noch verbeelding
de kenmerken eener sterke persoonlijkheid droeg, een
hachelijke omstandigheid. Een soort herhalingsdwang verving een in den beginne stellig aanwezige behoefte, en wat
toen nog een, zij het dan beschroomde, inspiratie was, ging
ten gronde in de bemijmering van historie en legende, in
herinnering en decorschildering. Een leege, levenlooze
wereld verscheen in den spiegel zijner gedichten als een
vorm zonder noodzaak. Geen der motieven, welke hem
tevoren konden wekken uit den passieven droom van
zoete en broze herinneringen, bleek meer bij machte hem
te bezielen tot de actieve verbeelding van een weliswaar
weinig omvangrijk en weinig beweeglijk, maar toch echt
en van teedere tristesse vervuld zieleleven. Men kreeg den
indruk, dat de kracht, die eertijds van zulk een thema kon
inwerken op de aanvankelijk aarzelende stem en die zijn
beschroomde, kwetsbare ontvankelijkheid en gevoeligheid
kon binden aan de vastere vormen van een scherp gesneden
beeld of portret, of van een gebeurtenis, welker historische
of mythologische bepaaldheid er geraamte en soms zelfs
gestalte aan gaf, ging bezwijken. De poezie van Van Geuns
ging een hoe langer hoe meer falend dichterschap van toch
reeds kleine allure en onpersoonlijk, althans door geen conflict belangrijk geworden, levensbesef blootleggen.
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Nu, in den bundel De Ziel der Steden, verschijnt hij als een
epicuristische celibatair met gecultiveerden smaak, die in
droefgeestige stemming zijn eenzame tochten door Europa's vele oude steden, mijmerend herdenkend en door de
moderniteit van drukte en techniek ontgoocheld, voortzet. Het zijn weer gedichten uit verschillende jaren, liggend
tusschen 1921 en 1939 - Van Geuns pleegt, hoewel zijn
werk geen perioden kent, precies en pretentieus achter in
zijn boeken van elk gedicht rekening en verantwoording
of to leggen aangaande den tijd van hun ontstaan, eerste
publicatie en soms zelfs van het manuscriptboek, waarin
het in zijn particuliere archief is opgenomen —; gedichten,
waarin zich geen ontwikkeling afteekent en waarvan men
dus met even weinig recht mag vaststellen, dat zij beter of
slechter dan de vorige zijn. De herhaling van steeds dezelfde stof en dezelfde motieven wekt alleen onweerhoudbaar
den indruk, dat zijn poezie steeds leeger en kinderachtiger
wordt. Nergens duikt een treffend of definitief accent op:
alles verloopt langs gebaande en gebakende wegen; de geijkte strophische vorm of het correct sonnet houden de
versregels onberispelijk bijeen, zij houden den schijn der
classiciteit zooveel mogelijk op. Conventioneele uitroepen
van dit genre:
Hoe sta ik op de „Burgplatz" nu alleen! (Weenen)
Hoe kon 'k aan menschen-grootheid nog gelooven?
(Weenen)
O lieflijk Linz, hoe bloeit thans mijn verlangen
Open naar U en naar den Donaustroom... (Linz)
keeren eindeloos vaak terug. Taal zonder rhythmische gespannenheicl, taal, vlak en zonder de onthullende plastiek,
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die in een flits een onuitwischbaar beeld zou moeten oproepen; een decoratiefspel van goeden huize met heimwee en
droefenis, illusie en teleurstelling, zoete muzikaliteit en de
obligate requisieten van een wenschdroom, door een half
redeneerende fantasie (zie het eerste terzine) in scene gezet.
DROOM

Ik zie een stad met poorten en moskeeen,
Een oude stad gebouwd ter linker zijde
Van een rivier waardoor de booten glijden
Behoedzaam naar de zuidelijke zeeen,
Een stad met herbergen voor karavanen,
Een brug die vier en dertig schepen schoren,
En landerijen rijk aan sycomoren,
Citroenen, dadelpalmen en bananen,
Een stad, in mijn verbeelding niet geboren,
Maar toch onwerklijk als het nooit gekende
En die mij met de werklijkheid kan troosten:
Bagdad, de oude wonderstad van 't Oosten,
Geurend naar rozen en naar die legenden
Die duizend nachten niet vermoeiden 't hooren.
Evenals in De Landschappen der Ziel, Van Geuns' derden
bundel, laat de rhythmische taalbinding en een vurige bezieling, die den klank van een gedicht rijk, breed, glanzend, smeekend of brandend kan maken, hem volkomen
in den steek, zoodra hij zijn talenten beproeft op een lied.
Dan verslapt de poovere rest van spankracht geheel, de
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toon (anders ouwelijk en bedaagd) wordt onnoozel, de afwezigheid van waarachtige, hetzij verrukte, hetzij gekwelde, menschelijkheid en persoonlijkheid ligt open en bloot
en erbarmelijk voor ons.
GENUA

Waarvan zongen mij de klokken,
Zingen San Lorenzo's klokken?
Van de schepen die vertrokken —
Schepen die nooit wederkwamen?
Waarvan hebben zij geklonken,
Al die klokken, klanken-dronken?
Over eeuwen die verzonken
Zeggen zij hun eeuwig amen.
Hen doorklinken oude namen
Die een wereld konden lokken. —
Waarvan zingen mij de klokken,
Zingen San Lorenzo's klokken?
Welke soort „poezie” Van Geuns in zijn romantische
levensvisie-op-zijn-smalst bewondert, welk leven hij vereert als een „stijr, voorbeeldig en begeerlijk, onthult hij in
de gedichten over Edmond Rostand en De Dichters van
Montparnasse. De indolente, verflodderde dichterlingen
van Dome en aanverwante etablissementen, de brillante,
kiaterende leegheid van Rostand, de Boheme voor de galerij, vinden genade en meer dan dat bij een dichter, wiens
aristocratische, althans patricische, verfijning steeds een
zijner edelste en aantrekkelijkste eigenschappen is geweest.
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Leg een strophe uit De Dichters van Montparnasse een
oogenblik naast een strophe uit bijvoorbeeld Pauvre Lelian
van Slauerholf, en men weer hoe een panopticum het daemonisch leven vervalscht tot de weeke en weee starheid
van een wassen beeld.
Want waartoe grOOtste dichters zelfs vervielen,
Dat hebben zij hun leven lang versmaad;
Dat geeft aan hun vermagerde profielen
Dien trots, dat stile licht aan hun gelaat:
't Is dat, door 't gros vergeten of misprezen,
't Is dat, schoon zelden weerklank vindt hun ziel
Waar andier werk koortsachtig werd gelezen Geen regel proza ooit hun pen ontviel!
Na zulk een gedicht vermoedt men, dat proza niet aan
poezie inferieur behoeft te zijn...

H. MARSMAN
TEMPEL EN KRUIS

wij zijn er aan gewend - en met recht en reden - bij het
karakteriseeren van dichters voorzichtig met onze woorden om te gaan. Daaraan kan men dan de vrijheid ontleenen, voor sommigen een uitzondering temaken: „groot" is
zulk een woord, dat schaars en met schroom moet worden
gebruikt. Maar de huivering valt weg, zoodra het dichterschap van A. Roland Hoist moet worden getypeerd en
geen algemeener en tegelijk juister term komt ons in den
geest, wanneer wij ons bezighouden met Marsman.
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Marsmans dichterlijke kracht niet alleen is groot, sterk en
van een dwingend verbeeldingsvermogen, - ook in de
allure van zip dichterschap als individueele functie temidden van de realiteit, ook in de wijze, waarop hij zich er
tegenover stelt, ook in de keuze van objecten, motieven en
themata verraadt zich de dichter als een mensch, wien het
leven zich eerst volwaardig openbaart in den strijd met het
grootste. Altijd, van zijn eersten bundel gedichten af tot den
laatsten toe, werd Marsman bezield door zichzelf en door
zijn verlangen met de essentialia des levens tot klaarheid te
geraken. Zelden is de scheppende kracht van een mensch
zoozeer en zoo eenzijdig betrokken op het individu en zijn
werking in de wereld als het geval is bij dezen dichter.
Nooit passief, en dus ook nooit zich verliezend in de zoo
veelvuldig verfoeide kleine wereld der persoonlijke gevoelsavonturen, agressief van nature en evenzeer van
hartstocht als van wil vervuld en bezeten, greep hij den
machtigsten tegenstand dien hij aantrof onmiddellijk en
rechtstreeks in het wezen en bond er een gevecht mede aan
op leven en dood. Door een gansch scala van verschijnselen heen richtte hij zich tenslotte altijd weer naar het
absolute, dat voor hem echter nimmer het abstracte werd.
Het heelal, de vrouw, de liefde, het geheim van steden, bewegin.gen en landschappen, maar bovenal de dood en de
persoonlijkheid van den mensch (van hemzelf) tegenover
het leven werden achtereenvolgens en soms tezamen als
provoceerende themata de drijfkrachten van zijn scheppend zelfbesef, dat op zijn beurt in de conflicten groeiend
en zich ontwikkelend deze motieven aangreep om er zich
mede te meten en zijn vermogens in te bevestigen. Een
rest - een zeer actieve rest - van Christelijk bewustzijn
dreef er hem toe telkens opnieuw het eigen zieleleven te
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onderzoeken, echter niet op de wijze der individualistische
analytici of van hen die slechts de problemen der eigen ziel
en haar ervaringen belangrijk achten, maar als een man,
voor wien de vraag naar den eigen plicht een gewetenszaak is en die dien plicht niet louter als een persoonlijke
aangelegenheid beschouwt maar niet minder als een kwestie
die den naaste, het volk, de gemeenschap raakt. Marsman
heeft deze fundamenteele gevoelens, die hem meer en meer
zijn gaan beheerschen en somtijds zelfs kwellen, nooit in
kleinburgerlijken of moralistischen zin geinterpreteerd: op
de wijze van het dichterschap, als een woordvoerder, een
profeet, heeft hij in onbarmhartige openbaringen en meedoogenlooze aanklachten zichzelf herinnerd aan de groote
feiten van het menschenleven, die ons uit verleden en heden plaats en taak blijven wijzen op aarde, en de gemeenschap den eisch gesteld, op een toon die bitter en brandend
was van teleurstelling, dat zij diende te beseffen wat zij de
persoonlijkheid schuldig was, die in eigen hart en met opoffering van eigen rust de conflicten uitvocht, waarvan de
slechting immers ook haar cultuur zou verrijken. Door het
volk aan te klagen, door het te beschuldigen van lauwheid
en onontvankelijkheid, van gebrek aan ziel en tekort aan
levenskracht heeft hij den plicht, dien hij als dichtertaak
beschouwde, beter vervuld dan de velen die het yolk in het
gevlei zijn gekomen. Gedreven door de verterende drift in
alles het volstrekte, de diepste waarde, te ontdekken en
daarbij het kleine met de prachtige allure van wie in hun
„beperkte grootheid" de nuance niet ontwaren verwerpend, vroeg, ja vergde hij van den afzonderlijken mensch
niet alleen, maar ook van heel het volk waartoe hij behoorde en temidden waarvan hij zou willen kunnen leven, bewustzijn van en begrip voor de beteekenis van zijn strijd
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en zijn werk, dat daarvan de vervulling en de verbeelding
was:
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.
Het romantisch pathos van Marsmans leven en van zijn
poezie is in den loop der jaren wel gewijzigd en in zekeren
zin anders gericht, maar in kracht en elan is het onverzwakt gebleven. Terwiji in de vroegere periode van zijn
werk de persoonlijke ervaringen werden verbeeld in een
hard, steil rhythme dat een won van verbeten ernst paarde
aan een atmospheer van smartelijk verlangen, - terwijl toen
des dichters persoonlijkheid, vurig, tyranniek en vermetel,
zich gewoonlijk oppermachtig deed gelden tegen den vagen achtergrond van de gemeenschap die hem verried of
veronachtzaamde, maar hem in elk geval nooit voldoende
vermocht te bezielen, hoezeer hij daarnaar ook hunkerde,
- is er de laatste jaren een kentering opgetreden in zijn betrekking tot zichzelf en zijn menschelijke functie in de samenleving. Een sterk verruimde belangstelling is in de
plaats getreden van verachting voor haar, een philosophisch georienteerde aandacht voor de Europeesche cultuur en haar beteekenis voor den Europeaan heeft zijn gepassionneerd individualisme ingeschakeld in het omvangrijk complex van feiten en waarden, waarvan ieder onzer
deel uitmaakt. Wat v6Ordien achtergrond was geweest en
wien hij tot Bien tijd slechts had gevraagd klankbodem te
zijn voor zijn eigen boven alles praevaleerend woord,
werd hoofdthema in zijn leven en essentieel motief voor
3
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zijn werk. Het cultuurprobleem - voor Marsman geenszins jets abstracts - werd een persoonlijk probleem, dat zijn
visie niet minder wezenlijk, maar wel ruimer en geschakeerder maakte. Reizen, door Zuid-Europa vooral, hebben hem niet verleid tot faciel impressionisme en anecdotische aquarellen, maar hem vervormd tot een dichter, in
wien de machtigste energieen, blijkbaar nog sluimerend,
werden gewekt tot een verbeelden van eigen ervaring in
de afmetingen van het grootsche.
Aan de totstandkoming van het poetisch thema zijner gedichtenreeks Tempel en Kruis heeft, behalve de omzwerving door Europa en Noord-Afrika, vooral de lectuur en
bestudeering van Joodsche geschriften en studien over oud
en nieuw Christendom, van cultuurphilosophen als Nietzsche en Burckhardt een niet te onderschatten aandeel gehad. Marsmans levendige en geconcentreerde belangstelling voor de Oudheid, de Renaissance, Jodendom en
Christendom - voor Impel en kruis - is mede door deze
auteurs geprikkeld, en op dezen breeden grondslag van documentatie en bezinning is zijn romantisch visioen van een
cultuursynthese, gesymboliseerd in de Middellandsche Zee
en ervaren in persoonlijk contact met de landen en volken
die deze cultuur hebben geschapen, opgebloeid. De eerste
cyclus van dezen bundel, De Dierenriem, drukt z ijn geloof
in het magische verband tusschen cosmos en cultuur, tusschen de eeuwige krachten en hun tijdelijke vormen uit.
Dit geloof slaat, als het ware, in hem neer, wanneer hij na
zijn reis, in zijn oude Nederlandsche vaderstad terugkeert
en zich in zijn kamer als in een cel opsluit, om in handschrift, gelijk een middeleeuwsch monnik, de kroniek
zijner essentieele ondervindingen vast te leggen. Dan
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schrifft de dichter de teekens neer, die in schijn „het gemeene leven" schetsen, doch later, door het mysterie der
poezie raadselachtig geworden, voor en door hem zelf
moeten worden vertaald.
hij peinst en schrijft,
en langzaam vult zich liet geduldig blad
met teekens die zijn hand bevreemd herkent
als letterbeelden uit een dood visioen;
en als 't papier doorschijnend wordt en zvvart
van woorden uit een blinden onderlaag
van de moerassen der vergetelheid,
bezweert zijn schrift als een mystiek getal
het sterrenbeeld dat in zijn droomen hing
en dat nu, volgezogen van 't geheim
der noodlotsgronden, neergeslagen ligt
in 't blanke veld, dat langzaam blauw en goud
zich kleurt als 't byzantijnsch missaal
dat hij als jongen las •
Met een realisme, dat in zijn magische nuchterheid hier en
daar herinnert aan Nijhoffs Awater, noteert hij enkele feiten en indrukken, tegen welker achtergrond zich de romantische en verheven verbeeldingswereld zijner droomen afteekent: zijn droom, waarin de cultuur van Babylon
zich in die van Rome, die van Rome zich in de KatholiekChristelijke voortzet, vervlecht zich met de nachtelijke atmospheer der stad en associeert zich met aan de werkelijkheid ondeende verschijnselen tot een creatie van grandioze
stoutmoedigheid.
De dichter van Madonna en Invocatio - strophische gedichten uit zijn eerste periode - vernieuwt zich, onder in.35

vloed wellicht van Gossaert en Van de Woestijne, in de
tweede reeks De Boot van Dion-ysos: alexandrijnen, waarin vurigheid, sensualiteit en natuurgeluk om den voorrang
strijden met pathetische statigheid, en de groeiende wanhoop om eigen eenzaamheici tragisch uitklinkt tegen den
toon van cosmisch-mystisch verbondenheidsbesef (pag.
34). Deze wanhoop, geboren uit vrees voor den dood en
het naderend wereldeinde en versterkt door de herinnering
aan de lusten die het leven hem had geschonken, appeleert
niettemin voortdurend aan de roeping, zoowel van den
enkeling als van de volken, om den dood te beschouwen
als kiem van het leven.
Hoe suisde het bloed in zijn hoofd
van den doodslag en broedermoord!
doch zoozeer zijn leven en dood
elkanders kiem en geslacht
dat toen ov'ral de kreet werd gehoord
dat de mensch op zijn uiterste lag,
de aarde in barensnood
aan volkren het leven gaf
die in 't aangezicht van den dood
— of er einde noch ondergang was —
zouden strijden om glorie en brood.
Het verzaken van deze aardsche taak, het gevoel van vernedering niet opgewassen te zijn tegen den nood om, zonder hulp, eenzaam, vergeefs aanklagend, het leven en de
cultuur van Europa te redden uit handen van hen voor wie
deze droom niet opweegt tegen stoffelijk bezit, verwekt
een sloopenden angst, die in bijkans apocalyptische visioenen — kort en gesloten van karakter, en even norsch als bewogen van accent — wordt opgeroepen.
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Slechts daar waar het Christendom, dat met zijn, elk menschelijk zelfbesef en trots vernietigend, erfzondedogma het
leven en zijn stuwende activiteit verstikt, wordt beheerscht
door de nimmer verflauwende en onuitroeibare kracht van
de Heidensche Oudheid, slechts aan de Middellandsche
Zee is het mogelijk te genezen van de wanhoop die den
ondergang aankondigt, en zich te inspireeren tot een
nieuw, koninklijk, George-aansch levensbewustzijn, „waarin het kruishout als een wijnstok rankt". Van dezen „creatieven geest" getuigt Marsman in zijn slotgedicht, als hij
ieder die schrijft, ieder die in zijn werk der verbeelding de
allesbeheerschende kracht van het verband tusschen cosmos, mensch, yolk en cultuur wil bevestigen en bestendigen, sommeert zich door het symbool van deze zee te
laten leiden.
Dat Marsman een profetische natuur had, dat hij een groot
romantisch dichter was, wisten wij. Hij heeft, in Tempel
en Kruis, bewezen beide kwaliteiten te kunnen vereenigen
zonder de afzonderlijke waarde ervan te doen verbleeken,
en in den vorm van een cultureel visioen zoowel de nijpende problemen van het eigen leven te kunnen oplossen als
den zin van zijn dichterschap te vergrooten.

ANTHONIE DONKER
ONVOLTOOIDE SYMPHONIE

Het dichterschap van Anthonie Donker is formeel op de
traditie der Westeuropeesche prosodie gegrondvest, materieel aan den eenvoud der menschelijke gevoelens en de
spheer der warme, soms weeke, gevoeligheid ontbloeid.
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Van hem vorminventie, uitdrukkingsvernieuwing, taaltooverijen te verwachten (of beter: te hebben verwacht)
getuigt van een verlangen, dat niet rekent met het mogelijke, omdat het uitgaat naar wat voor dezen dichter in
strijd moet worden geacht niet zijn natuur en karakter.
Dat Donker zich kan vergissen in zijn natuur en aanieg is
cnkele malen gebleken; dat hij zijn karakter geweld zou
kunnen aandoen, terwille van een mode of gevolg gevend
aan pressie, behoort tot de ongepaste onderstellingen. Gepassioneerde en drastische proefnemingen met het rijm en
het woord, zooals Herman van den Bergh die indertijd
heeft ondernomen, zouden Donkers aard en talent niet
voegen; klank-experimenten, afgewisseld met gewaagde
thematische fantasieen en syntactische alchemie in het
genre van Paul van Ostayen, of expressionistische taalverbeeldingen gelijk Marsmans Seinen, moesten hem als dichter vreemd blijven. Veeleer ging zijn voorliefde en gevoeligheid zich ontwikkelen in de richting van Nijhoff, die
hem een voorbeeld werd naar gezindheid en poetische
vormgeving door zijn wrange wijsheid en zijn speelsch,
ironisch verstimbre. Maar Nijhoffs dichterschap - men bedenke dit wel - bezit eigenschappen, die Donker te eenenmale ontbeert en wat Nijhoff, vroeger en nu opnieuw,
voor jonge dichters zoo fascineerend deed en doet zijn: zijn
geniale vormgeving, zijn fantastisch creatief formalisme, bij Donker zal men tevergeefs naar kwaliteiten van dien
aard zoeken.
Daar Anthonie Donker echter, als poeziecriticus, over een
zeer genuanceerden smaak en een scherp, doordringend,
keurend en gevoelig onderscheidingsvermogen beschikt,
is hem de ongemeene beteekenis van al de genoemde experimenten en novateurswerkzaamheden en van de psy38

chisch-aesthetische waarde der zich verzelfstandigende taalbehandeling niet ontgaan. In zijn eigen aard en aanleg
echter is, evenals bij Nijhoff, meer de neiging aanwezig om
wijsheid en spel, ontgoocheling en nonchalance, bezinning
en gedurfdheid, bezadigdheid en grilligheid met elkaar te
confronteeren, alleen met dien verstande dat de elementen
bij deze beide dichters anders gemengd zijn en dat juist de
eigenaardige betrekking dezer elementen tot elkaar het
verschillend karakter hunner poezie bepaalt. Die afwijkende doseering is niet een kwantitatieve, maar een kwalitatieve aangelegenheid: het fonkelend esprit, waarmee Nijhoff zijn gevoelservaringen een spel-allure verleent, heft
zijn poezie op het peil van het sublieme, er ontwikkelt zich
in de taal, die hem tot uitdrukkingsmiddel dient, een nieuw
en beslissend element, dat als het ware op chemische wijze
de materie der sentimenten innerlijk wijzigt en formeel
beheerscht. Voor deze typische, door en door creatieve,
functie die een gevolg is van Nijhoffs taalaccent kan niemand, die nauwlettend toehoort, ontoegankelijk blijven.
Donker, wiens psychische gesteldheid dus in sommig opzicht overeenkomst vertoont met die van Nijhoff, mist
echter het verrassend vermogen, om in rhythmisch spel en
spiritueele achteloosheid een spheer van schrille wanhoop te
suggereeren. Toch heeft hij getracht — in Kruistochten en
vooral in Gebroken Licht — de tragisch geaccentueerde
nonchalance van Slauerhoff te vereenigen met den sierlijken eenvoud van Nijhoffs instrumentatie: — een pijnlijke
vergissing. Hij bereikt er een bedachtzame dartelheid van
toon door een logge, van alle waarachtig esprit gespeende,
beweeglijkheid van rhytlune, de eenvoud ontaardt doorgaans in onnoozelheid, en een notitie die bij Slauerhoffeen
defmitieve onthulling van door merg en been gaande
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smartelijkheid zou zijn geweest wordt bier uitgewerkt en
aangelengd tot een gedicht van pretentieuse, quasi-speelsche diepzinnigheid. Wat bij Nijhoff en Slauerhoff deel
uitmaakt van het creatief genie en dus, in principe steeds
aanwezig, bij het dichten zich op de natuurlijkste en ongezochtste wijze doet gelden, beweegt zich bij Donker eer in
de regionen van zijn zieleleven en weet zich slechts aan de
peripherie van zijn talent te doen gelden, waar het dan, als
een kruiderij in een spijs, den zwaarmoedigen toon zijner
gedichten een oogenblik kan verlichten en een prikkelende
geur mengen in het zoet en warm aroom hunner melodic.
Wanneer dit charmant element zich echter isoleert en een
zelfstandig en belangrijk bestanddeel in zijn pazie gaat
vormen, zelfs wel eens de eenige drijfveer zijner poetische
bezigheid wordt, dan vervangt vindingrijkheid de bezieling en de stijl van het geestloos vernuftsspel den natuurlijken toon van gevoelige menschelijkheid, zoodat de opzichtige en geforceerde, mislukte spiritualiteit een stemming van naargeestige schaamte en geirriteerdheid te weeg
brengt.
Deze hebbelijkheid, die Donker een tijdlang parten heeft
gespeeld en bij het samenstellen van Gebroken Licht zijn
critische waakzaamheid blijkt te hebben verlamd - wat
men van hem niet zou hebben verwacht steekt sours ook
den kop op in zijn critische essays. Een vondst, een verrassend apercu, een geslaagde formuleering, wordt met zooveel behaagzucht en verteederde ingenomenheid gekoesterd, dat de bekoring, die zulk een opmerking, mits terloops gebezigd, pleegt te bezitten, verloren gaat en in Naar
tegendeel verkeert. Dat ik aan dit gevaar, dat zoowel zijn
poezie als zijn proza bedreigt, tamelijk veel aandacht besteed, moge uitsluitend bewijzen, hoezeer ik het betreur,
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dat de dichter van Acheron, Grenzen en De Draad van
Ariadne, de essayist van Fausten en Faunen (ik noem opzettelijk het werk, dat ik het beste acht) soms capituleert
voor de verlokkingen van het gemakkelijke, zelfs inferieure
spel met nog niet in een creatieve spanning opgenomen
elementen of voor de neiging te imponeeren met karakteriseerende formuleeringen, die het object in kwestie dreigen dicht te plakken met een nimmermeer te verwijderen
etiket. Ook verleiden gevoel voor traditie en een zekere
wetenschappelijke indeelingsbehoefte Donker ertoe, hedendaagsche verschijnselen en verschijningen te beschouwen als modi van reeds lang bestaande vormen, en nog
nauwelijks karakteristieke figuren te classificeeren, niet
door hen van hun persoonlijkheid uit te kenschetsen, maar
door hen te toetsen aan een objectiefgegeven, bijvoorbeeld
de realiteit, dat uiteraard al evenmin objectief blijkt te zijn
als de poezie dezer dichters voor zulk een methode vatbaar.
Gelukkig heeft Anthonie Donker met de publicatie van
Onvoltooide Symphonie eenigermate revanche weten te
nemen op wat de Muzen hem gedurende te langen tijd aan
bezielend vermogen en verbeeldingskracht hadden onthouden. Deze bundel gedichten staat - in aanmerking genomen alle verschil in bouw, opzet, thema en nuances zeer dicht bij Grenzen, wat betreft het niveau en de poetische waarde. Er moge zich in Grenzen en in de beste verzen uit Kruistochten en De Draad van Ariadne een losser
en rijker, wisselender en stralender bewogenheid van gevoel en visie hebben geopenbaard, Onvoltooide Symphonie behoudt, binnen haar gesloten vorm van sonnettenreeks-met-een-thema, een constante, zij het ook egale, in
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spiratie en de monotonie - hoe weinig verheffing en verbeelding zij clan ook gedoogt - bezit een voortdurende
poeziescheppende atmospheer. De gelijkverloopende toon
dezer verzen vertegenwoordigt en vertolkt trouwens
nauwkeurig het wezen van het tragisch thema der gedichten. Het ontbreken van toonverheffing of -verscherping
naar jubelende opvlucht of helsche ontzetting mag in deze
sonnettenserie geen gemis worden genoemd; de monotonie is integendeel een functie die, van negatief positief
wordend, zich tot het essentieel musisch bestanddeel dezer
poezie heeft ontwikkeld.
Menigeen zal de opvatting huldigen, dat poezie als deze te
schaamteloos het oorspronkelijk en aanleidend morief nabij is gebleven en in haar verbeeldingskarakter te zeer
terugwijst naar haar eerste oorzaak. Inderdaad is het
„leven" in Donkers gedichten uitermate delicaat van aard,
maar er zij onrniddellijk aan toegevoegd, dat de behandeling van de levenservaringen door evenveel subtiliteit als
discretie en schroom uitmunt. Dit is te meer verwonderlijk, daar het vervormende en beperkende element, waarmee de verbeeldingskracht de levensgegevens pleegt te
ontrukken aan hun spheer van directe aandoenlijkheid, hier
ternauwernood werkzaam is geweest. Doch blijkbaar in
nog juist voldoende mate, om de feiten van het persoonlijk
leven hier te doen verschijnen in het licht van een algemeener psychische tragiek, terwijl de aangrijpende kracht
der onbemantelde bekentenis er niet aan ontroofd is.
Het is zeer de vraag, of een liefde ons meer door een ontijdige beeindiging overtuigt van haar onmacht, het leven
te doordringen en zich erin te vereeuwigen, dan door zich
te verwezenlijken in een schijnbaar slagen. Maar dat een
onvoltooide liefde, een mislukking van den erotischen
42

droom, als een verminking van geluk, van actief geluk,
kan worden ervaren, is in deze poezie do& deze poezie
— zeker. Verwondering om de wereld, die na het afscheid
verdergaat; verbazing om de ontdekking dat het leven
blijft voortbestaan; schaamte over een aandacht, waarop
men zich betrapt, klinken in deze terzinen in een timbre
van. grondelooze droefgeestigheid.
Nu leef ik in mijzelve afgezonderd
En vogelvrij, en ben nog haast verwonderd,
— Er is geritsel achter mij in 't hout —
Dat ik, zoo afgemat, het spoor gansch bijster,
Die niets meer denk clan dat ik van haar houd,
Aandachtig plots kan kijken naar een lijster.
Hier en daar, tusschen de eentonige geslagenheid, klimt een
beeld van grooter bedoeling en verderreikenden zin uit de
doffe murmeling der biddende vervloekingswoorden omhoog.
In ieder hart wordt het tenslotte donker,
Na hellen schijn, bedrieglijk voorgeflonker,
Van kind tot man, het duurt alleen een tijd.
De duivel fluit te schel dat oude liedje.
Veel ouder dan 't verhaal van Hans en Grietje
Is Eva's lust, Kain. en Abels strijd —

O f:
0 Artemis, die het getroffen wild
Zoo zacht de pijn der pijlen had gestild,
Waarheen zoo vluchtig onvoorzien ontwekeni
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Flier ligt het neergesmeten en gekromd
En wacht de stem nog die niet meer verstomt
Maar in Naar kalmen troost opeens bleef steken.
Anders dan de hartstochtelijke klachten van den in eenzaamheid zich vergoddelijkenden Kloos, anders dan de prevelende, duisterheldere gedichten uit In Memoriam van
Werumeus Buning, waarin de eenzaamheid uitstroomt
binnen een wereld, waarin niets teloor kan gaan, vragen de
verzen van Onvoltooide Symphonie naar de noodzaak van
het onbarmhartig lot; zij getuigen van smart door gemis,
onwil tot aanvaarden, herinnering als eenig teeken, waarnaar met krampachtigen drang wordt uitgezien en die in
staat is te doen gelooven, dat het verbroken verbond ook
elders, in de andere ziel, zal worden hersteld. Vergetelheid
zoeken in leege liefdevormen, die bedrieglijk en daarom
zoo pijnlijk op de echte gelijken, is tot mislukking gedoemd „als niet het innigste wordt aangevuurd". Hoop op
en plotseling hervinden van het diep gevoel, wanneer in
een bliksemvlaag van zielsverheldering een ontmoeting
weer uit den dood terugroept wat het leven scheen te hebben laten sterven, blijft onder den toon van het „gedempte
lied" doorstralen. Totdat met het sonnet op bladzijde 23
de dichter zich van het gedenken afwendt tot de wereld,
tot zijn verlangen, tot zichzelf. Dat is het oogenblik, waarop zijn eenzaamheidsbesef bittere berusting wordt, een
roekelooze onverschilligheid. De gebroken tegenstand, de
verstilde smart, resulteert in een gevoel van betrekkelijken
vrede, van organische passiviteit:
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Doch stroomen zal ik nu en zijn als golven
En brekend tegen alle kusten slaan,
En 's winters hard als stootende ijsscholven
Schuimbloesmend in de lente opengaan.
Uit deze overgave maakt zich clan een nieuw, stug en bits
zelfbewustzijn los, een eigenzinnige weerbaarheid, die niet
verhard genoeg is om de hoop voorgoed te bannen. Want
het geloof in de onvergankelijkheid der herinnering aan
wat geweest is neemt hand over hand toe en schenkt zelfs
het geluk, te bedenken dat de droom van schoonheid en
zaligheid beter beschermd is wanneer de werkelijkheid, die
van haar vervuld was, een einde heeft genomen:
Liefde begint weer als men afscheid neemt.

GARMT STUIVELING
TEGEN DE STROOM

Als letterkundige figuur is dr G. Stuiveling eenigszins te
vergelijken met Anton van Duinkerken. Beiden, veelzijdig
begaafd, op velerlei gebied werkzaam, bezield door een
ruime en levendige belangstelling, veelvuldig sprekend en
schrijvend, zijn in de eerste plaats litterator, pas daarna
kunstenaar. Ofschoon zij dus in enkele opzichten onder
denzelfden gezichtshoek zijn te beschouwen, wijken zij religieus zoover van elkaar af als tusschen een protestant en
een roomsch-katholiek maar mogelijk is. In schoolsche
scherpzinnigheid geven zij elkander weinig toe: acade45

raisch en philologisch zijn zij ongeveer evenveel waard; in
bezonnenheid overtreft Stuiveling zijn antipode, in warmte van temperament wint Van Duinkerken het met glans
en glorie. In beider werk legt de verbeeldingskracht - en
dus het dichterschap - het af tegen gemakkelijke welsprekendheid en versificatie. Kennis en studie, geheugen en
eloquentie stempelen hun litteraire figuur sterker dan
ideeenrijkdom, methodevernieuwing en inspiratie.
Tegenover de Nederlandsche letterkunde en haar geschiedenis, dat wil dus in de practijk zeggen: jegens in de letterkunde studeerenden en philologen met meer dan tekstcritische belangstelling, heeft Stuiveling zich verdienstelijk
gemaakt door onderscheidene, met groote toewijding en
zorgvuldigheid samengestelde, publicaties. Behalve een
omvangrijk academisch proefschrift, getiteld Versbouw en
Ritme in de tijd van '8o, waarover Vestdijk indertijd in
Groot Nederland een scherpe en scherpzinnige critiek
heeft geschreven, die zoowel het dichterschap der behandelde auteurs in bescherming nam, als de gebreken in de
statistische conclusies in het licht stelde, verschenen van
Stuivelings hand in 1935 De Nieuwe Gids als geestelijk
Brandpunt, een voortreffelijke beschouwing over de intellectueele en sociale evolutie aan het einde der vorige eeuw,
zooals en voor zoover die in deze periodiek haar uitdrukking heeft gevonden, een studie die de letterkundige grenzen ver te buiten gaat en waarin hij de litteraire verschijnselen sociologisch tracht te verklaren en in algemeen cultureel verband situeert; in 1936 een boekje, getiteld Wegen
der Poezie, een beknopte historische uiteenzetting betreffende de Nederlandsche poezie sinds den wereldoorlog.
Van den auteur van een geschrift als dit laatste mag men
niet verwachten, dat hij, de wegen der poezie, welke zich46

zelf duidelijk door generatie- en tijdschriftgroepeeringen
aanwezen, ontdekkend, andere wegen zou opsporen en bewandelen ten einde het gansche gebied der dichtkunst, niet
op haar min of meer toevallige verschijningswijzen maar
op haar wezenlijke vormen, te onderzoeken en van andere
dan de gebruikelijke wegwijzers te voorzien.
Sindsdien beijvert de litteratuurhistoricus Stuiveling zich,
door brievenedities van figuren uit het einde der XIXde en
het begin der XXste eeuw, de bekende aspecten der contemporaine geschiedenis te wijzigen, de ongecontroleerde,
voetstoots aanvaarde handboekwetenschap aan te vullen en
aan te vallen, en langs den achterkant - met behulp van in
brieven vastgelegde persoonlijke uitlatingen, bekentenissen, niet voor publicatie bedoelde opmerkingen en toelichtingen - het beeld eener letterkundige gestalte of een
door verafgoding misvormden dichterfiguur zuiverder
omtrekken te geven. Wie daarvan wel allereerst heeft geprofiteerd in een posthuum eerherstel, is Card Vosmaer.
Wie het pijnlijkst door zulke, in hun feitelijkheid onwraakbare, documenten in een ander licht werd geplaatst dan hij
zelf heeft gewenscht, is Willem Kloos. De briefwisseling
tusschen Vosmaer en Perk, maar uiteraard vooral die tusschen Vosmaer en Kloos, onlangs verschenen, schetst een
scherp psychologisch portret van Kloos als mensch en als
letterkundige figuur. Laten wij echter nooit meenen - het
zij, hoop ik, ten overvloede gezegd - dat er een gedicht
van Kloos dat wiz) tot nu toe hebben bewonderd door kennis van dergelijke zaken van zijn glans kan worden beroofd. Deze brievenpublicaties - ook de correspondentie
van Perk met Joanna Blancke en die van Simon Gorter met
zijn ouders verzorgde Stuiveling - vermogen ons bij de bepaling van aesthetische waarden op geen enkele wijze van
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dienst te zijn: hun beteekenis ligt uitsluitend op het terrein
der psychologie en der litteraire cultuurgeschiedenis; immers, een mensch en een reeks gebeurtenissen worden er
op zijn best begrijpelijker door. De verwachtingen, welke
men als historicus en philoloog van uitgaven als deze mag
koesteren, worden door de wijze waarop Staiveling zich
van zijn taak kwijt, volkomen bevredigd: het zijn edifies,
die aan de strengste academisch-wetenschappelijke eischen
voldoen, de inleidingen die hij er aan toevoegt zijn helder,
en als historische verduidelijking en orientatie voor ondeskundigen kan men zich geen betere wenschen, al wordt de
meer ingewijde dan ook niet door origineele denkbeelden
of revolutionneerende theorieen getroffen.
Dr G. Stuiveling betoont zich in zijn wetenschappelijk
onderzoek een degelijk, conscientieus man, die in zijn publicaties over uitstekende didactische eigenschappen blijkt
te beschikken.
Ook tot de dichtkunst strekt Stuivelings ambitie, in de
dubbele beteekenis van arbeidsdrift en eerzucht, zich uit.
Een respectabele reeks verzenbundels heeft hij het licht
doen zien: Elementen, Verzen van Nu, By Vondels Feest,
terwiji hij in Tegen de Stroom de definitieve uitgave heeft
samengevat van al de gedichten die na Elementen (1931)
door hem werden geschreven. De bundel is verdeeld in zes
groepen, waarvan de tweede en de vierde afdeeling gevormd worden door een herdruk van Verzen van Nu en
Bij Vondels Feest.
Aard noch gehalte dezer poezie dwingt tot een gedetailleerde behandeling der afzonderlijke gedichten. Al evenmin wordt men er, naar aanleiding van deze verzen, toe
verlokt een karakteristiek te ontwerpen van Stuivelings ta48

lent, zooals dat zich in zijn poetische productie zou moeten
afteekenen. Daarvoor acht ik dit werk, ronduit gezegd, te
onbelangrijk. Het wordt getypeerd door een vaardigen
doch onoorspronkelijken schrijftrant, een gebrek aan
scheppende intensiteit, aan verbeeldingskracht, en - bij
groote gedeelten - door epigonisme naar twee kanten: als
levensbeschouwing en als poetische uitdrukkingsvorm.
Dezen laatsten term bezig ik met opzet en weloverwogen.
Immers, Stuivelings persoonlijkste geloofsbelijdenis en wereldbeschouwingsformuleering - Springvloed - is ondergebracht in een reeks gedichten, waarin het element van
vormgeving, de creatieve verbeelding en de rhythmische
bin.ding zoo uiterst gering zijn, dat zij slechts door het
woord „uitdrukkingsvorm" kunnen worden gekenschetst.
Daarenboven - des dichters overtuiging en eerlijkheid blijven hier geheel buiten geding - ontleent Stuiveling in deze
serie (de vroegere Verzen van Nu) ongeveer alles : de bewoording, de beeldspraakstijl (veelal slechts vergelijkingen),
de strompelende spreekstem, die, hoe bewogen ook soms,
niet uitstijgt boven een, in de strophe verband zoekende, expressiviteit, het hortend rhythme, het humanitair ideaal, de
spheer der mijmerende, maar vasthoudende bespiegeling,
de opvatting van geestelijke evolutie en revolutie, de menschelijke offerbereidheid, - aan Herman Gorter en Henriette
Roland Holst. Zulke verzen zijn alleen te waardeeren, als
men de belijdenissen van een wereldvisie en een ideaal,
waarbij de lust en de behoefte tot getuigen zoo allesoverheerschend zijn dat de aandacht voor andere eischen er bij
in het niet verzinkt, aanvaardt, of indien men zich op het
standpunt stelt, dat een persoonlijke uitdrukkingswijze aan
alle geestverwanten het recht geeft er een collectief te gebruiken instrument van te maken.
4
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Ook de Pelgrimstocht naar Vondels Graf noodigt niet uit
tot het karakteriseeren van Stuivelings dichterlijke figuur,
daar zoo'n poging zich, meer dan met zijn persoonlijkheid
en eigen talent, zou moeten occupeeren met het probleem
der betrekking tusschen poezie en welsprekendheid, bezieling en versificatie, rhythme en metrum, eigen vorm en
navolging van den XVIIde-eeuwschen, beter : Vondeliaanschen, dichtstijl.
Terwijl uit de eerste vijf afdeelingen bier en daar een gedicht, vaker echter een enkele versregel, de aandacht trekt
door de reeele plastiek of het begin van een poezie die
boven het niveau van conventioneele knapheid uitstijgt —
bijvoorbeeld Kamer 39 uit Golfslag, een gedicht, waarbij
men toch weer met verlangen denkt aan wat een grooter
dichter met dit thema zou hebben kunnen bereiken —, begint de persoonlijkheid van Stuiveling, als dichter met een
meer eigen accent, zich in Thuisreis definitiever te openbaren. Deze reeks sonnetten, strenger en gevoeliger tegelijk dan die uit Springvloed, bezitten een authentieken
toon, maar herinneren tevens aan de Hollandsche ongevleugeldheid van vele gedichten van Albert Verwey, wien
Stuiveling in zijn beste momenten oprecht erkentelijk mag
zijn : een onsensitief impressionisme wordt er ondergeschikt gemaakt aan een algemeener visie, die den opzet van
de gedichtenreeks als een regulatief principe bepaalt en er
structuur aan verleent. Zoo breidelt de gedachtelijke bedoeling en de rustige, herdenkende beschrijvingstoon den lust,
zich te vermeien in naief-boeiende voorvallen, die door de
herinnering elk een afzonderlijke kleur verkrijgen. Een
levendig, maar onbelangrijk impressionisme vindt hier in
een zinrijk verband zijn functie. Verwey's opvatting van
het dichterschap en de practijk van zijn poezie hebben stel50

lig hun invloed doen gelden bij het concipieeren van deze,
meest persoonlijke, gedichten van Stuiveling; in ieder gedicht apart echter, daar waar ook de atmospheer en de kinderlijk-kleine visie op de werkelijkheid sterker voor zichzelf gaan spreken, meent men de sympathieke, doch al te
gemoedelijke, figuur te zien oprijzen van den, voor futiliteiten zoo merkwaardig ontvankelijken, dichter Hein Boeken.
Het slotgedicht, waarin zonder twijfel de wijdste ruimte
wordt gepaard aan den diepsten toon waartoe Stuiveling in
staat is, volge hier:
Nu lig j' op 't kleine kerkhof, tussen bomen
die, in de straffe wind van 't gronings land
noordoostlijk scheefgcgroeid, vierzijds de kant
van d' opgehoogde grond met groen bezomen.
En langzaam zal je lichaam, opgenomen
door d' aarde, aarde wOrden: gras en plant,
water en wolken — en het vast verband
vloeit staag uiteen tot nameloze atomen.
Alles vergaat zelfs niet d' herinn'ring blijft:
tegen vergetelheid is geen genezen.
Wat baat dan, of je kleinzoon verzen schrijft
en moeizaarn, trek voor trek, van jouw sterk wezen
het beeld diep in 't graniet der woorden drijft?
Ook deze worden eens voor 't liatst gelezen...

5

JAN VERCAMMEN
VOLUBILE

Met de nadrukkelijkheid der vermoeiende en tot argwanende oplettendheid stemmende herhaling laat Jan Vercammen aan iedere afdeeling van zijn bundel gedichten,
Volubile een citaat over de eenzaamheid voorafgaan. Nadat hij het geheele boek heeft opgedragen „Aan dezen
under mijn vrienden, die nog kunnen eenzaam zijn",
wordt Rilke (in Nederlandsche vertaling!) te hulp geroepen ter inleiding der eerste groep verzen Gestalten; op de
tweede praeludeert wederom Rilke, wederom in het Nederlandsch, maar daarop volgt Clemens Brentano in zijn
moedertaal (waarom?), terwijl Georges Duhamel met „Le
luxe supreme, c'est la solitude" de derde en laatste afdeeling, Verworvenheden, wijding mag geven.
Een en ander zal de verwachting wekken, dat de grondtoon en het creatief thema dezer gedichten hun uitgangspunt vinden in eenzaamheidsbesef en eenzaamheidsgenot.
Het lijdt geen twijfel, dat menschelijke eenzaamheid de
gunstigste voorwaarde is voor het ervaren van gevoelens,
welke - wel verre van te leiden naar den nood der wanhoop - den mensch naar zijn wezen kunnen hereenigen
met al wat tevoren door het zelfbewustzijn als onverzoenlijk tegenstander werd beschouwd. Zulk een eenzaamheid
pleegt het voorstadium te zijn van mystieke ondervindingen en aan het scheppend vermogen een bezielende
kracht te schenken, waardoor de taal, tot activiteit gedwongen, aan deze ervaringen de signatuur eener bezwering of de goddelijke lichtheid van een hemelsch lied kan
ontleenen. De dichter weet zich, dicht aan het hart der natuur of ziel aan ziel met den mensch of ingeschakeld in het
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rhythme der cosmische beweging, een begenadigde en de
eenzaamheid, die van het zelfbewustzijn uit een vervreemding van de ziel wordt geacht, ervaart hij als een geluk van
zelfvergetelheid en wijdere verbondenheid.
Het is van deze eenzaamheidsbeleving dat Jan Vercamrnen
in zijn poezie wil getuigen. De vraag is, of de aard van zijn
dichterschap hem in staat stelt deze getuigenis in alle zuiverheid te verwezenlijken.
Dat de Gestalten, door den lyrischen drang van zijn onstuimige, zich roekeloos aan de schoonheid der woorden
overgevende, stem weinig kenmerken van plastische vormkracht en structureelen bouw dragen, ligt voor de hand.
Beter geslaagd zijn de verzen, die hij in de afdeeling ICinderen bijeenbracht, maar ook hier - zij het minder hinderlijk
sleept een overmaat van „inspiratie" en een kwalijk betoomde uitingslust hem mee: de hymnische rhetoriek, die
dientengevolge ontstaat, vindt geen voldoende organisch
tegenwicht in de erdoorheen gemengde bespiegelende
versregels, waarvan de conventioneele inhoud en de berustende, gelaten toon de innerlijke bedoeling van het gedicht meer deformeeren dan versterken. Ook blijkt het al
te opzichtig aangekondigd eenzaamheidsmotief te correleeren met een te vlot en vaardig hanteeren van het eenzaamheidsbesef. Harmonie tusschen de gevoelens van
eenzaamheid, die oprecht doorleefd zijn, en de wijsgeerige
bezinning op deze ervaringen kan bij zulk een gemakkelijk
gebruik van een te paraat vocabulaire niet tot stand komen.
Van de dwingende noodzaak der getuigenis weet Jan Vercammen mij dan ook geenszins voortdurend te overtuigen.
Bijna al zijn gedichten wijzen weliswaar op een bezieling,
die in oorsprong en aanleg onmiskenbaar echt en eerlijk is,
al moge dan de intensiteit ervan niet evenredig zijn aan den
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geforceerden duur, en op een lyrisch talent van meer dan
xniddelmatigen acrd, maar evenzeer op gebrek aan, voor
de creatie vereischt, geduld, aan verantwoordelijkheidsbesef en aan poetische cultuur. Zelden slechts ontmoet
men, tusschen de te vele gedichten die bier verzameld zijn,
er een waarin de kiem gerijpt is voordat de lichamelijke
geboorte, als het natuurlijk en noodzakelijk gevolg van het
scheppend proces, plaats vond. Versregels met een wonderlijken gloed of een prachtige incantatie wisselen of met
strophen, die door een onbeheerschte, dringende, aan alle
vormcontrOle ontsnappende, stuwing worden voortbewogen over rhythmische inzinkingen en zich voortdurend
herhalende, levenlooze rijmen. Slechts enkele gedichten
maken den indruk, op organische wijze voltooid te zijn;
dat wil, in poeticis, zeggen : volgens het innerlijk verloop
van het zich uit de taal ontwikkelend motief.
Daar het zou kunnen schijnen, dat mijn reactie op de tekortkomingen dezer poezie onbillijkheid tegenover haar
onweersprekelijk goede hoedanigheden zou impliceeren,
-citeer ik een fragment van het gedicht De Schaduw, waarin de schim eener gestorven moeder tusschen haar kinderen
aan het eigen grafhun eenzaamheid verzoent met de alomtegenwoordigheid van de ziel, door zich te openbaren in
de variaties der natuur.
,

De schaduw, door geen avondval geschonden,
noch ook aan maan- of zonnestand gebonden;
die schoon moet wezen als een zwellend zeil
en over u groeit als het snelle veil
over een bron : geen mensch heeft daar gedronken,
dat is alleen een vogel en een hers geschonken.
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Zij vat de koele bries, die door de boomen glijdt
en langs uw voorhoofd alle dagen benedijdt;
zij ademt op de bleeke roos, die uit uw vingren bloeit
en langzaam naar de sterren van uw oogen groeit;
zij drijft naar u de zuivre, zilvren sneeuwkristallen,
die zoo voorzichtig in uw grage palmen vallen;
en 's morgens vindt gij paarlen bloemen op de ruit
en van dit werk gleed in uw slaap een klein geluid.
Blank is zij met den bloei der kersetuinen
en 't zeeschuim aan den voet der zachte duinen;
blauw met den zomerhemel achter zonnelicht
en 't meer, dat in den schoot der blauwe bergen ligt;
rood met de daken van de dorpen in het dal
en in den herfst een laag-bewolkten avondval;
groen met het woud, de weiden en het wier,
dit rijk van goudvisch en van waterdier;
goud met een morgen in de teete maand April
en met een zwevend blad, dat naar onze aarde wil;
standvastig met uw oogen en de regenbogen
en wisslend met de bloemen, die zich uwaarts bogen.
Dit fragment karakteriseert zoowel de goede als de slechte
kwaliteiten van Vercammens poezie: het bezit ter eenre
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een hymnische zwelling van toon en den beweeglijken verteltrant van de ballade, ten andere een door geen inwenclige structuur verstevigden vorm, een vloeiende lyrische
loslippigheid.
Tervvij1 in het meerendeel zijner gedichten het ontbreken
van de spanning tusschen jubelende verrukking en mijmerende bezinning als een gemis wordt gevoeld, omdat zij,
beide aanwezig, zich slechts weten te mengen, zijn er
enkele verzen, waarin de rustige bespiegeling en herinnering allen woordenvloed bezweren tot een toon van met
weemoed en liefde gedrenkte stilte.
ERFENIS

Nu ligt dezelfde zon over de weiden
omheen uw dorp en zijn beslotenheid,
als, vader, in den onbegonnen tijd,
die Onderging den avond van uw scheiden..
Ik heb voordezen nooit zoo zoet geweten
wat mij herinnert aan uw witte hand
en dat de vlam zoo zuiver brandt
van wat aan licht ontstorven heette:
uw aangezicht met uw verzonken oogen
en met den gaven glimlach om uw mond
en wat geen enkle lijn nog schond:
uw voorhoofd met de pure voile bogen.

Nu vind ik helder als ik heb gevonden,
uw handen op uw borst, en uw gelaat
waarover als verschuwd de scheemring gaat,
in welker wijding wij vereenzaamd stonden.
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Mij heugt zoo helder niet uw morgenzegen,
de moeheid van uw vesperaal gebaar,
noch hoe de nachten, van uw wake klaar
meer dan van sterren, droomen kregen.
Gij zijt de vlam, wier zuiver branden
geen licht maar louter leven geeft,
die op mijn eigen voorhoofd beeft,
mijn lippen en mijn harde handen.
Geen erfnis kan een zoon verrijken
als deze, en die herinnering
is zuiver als een bruiloftsring,
een talisman, waarvoor de kwaden wijken.
Zoo blijf ik u, en enkel u verbonden,
van alle leed om u volmaakt ontdaan,
en voort van waarheid en van waan
de grenzen zoeken en de gronden.
Aan zulk een gedicht verleent het eenvormige, vloeiende
en rusdge een diepe bekoring, daar het zijn vollen poetischen zin niet allereerst in de woorden, maar meer in den
aard van hun beweeglijkheid binnen de strophenvindt. Hier
wordt de aandacht niet naar de zwakke plekken dezer, in
soms zoo gevaarlijken zin, dichterlijke kunst geleid, waar
de veelheid der woorden de taal belet haar sterkste intensiteit te bereiken. Vercammen is het aan zichzelf verplicht,
den ijlen toon der suite en de geheime betoovering der
eenzaamheid, waarvan hij in zijn voorcreatieven staat vervuld moet zijn geweest, te winnen uit de innerlijke vermogens der taal, daar deze hem de eenige vervulling kan
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schenken van den wensch, dien iedere eenzame voedt: zijn
eenzaamheid te verliezen in een verbeeldingswereld, die in
andere teekenen spreekt van vereeniging en wezenlijke
- verbondenheid.

JAN CAMPERT
HUIS EN HERBERG

Het dichterschap van Jan Campert is een problematische
aangelegenheid. Van den beginne heeft zijn poezie nimmer de signatuur gedragen eener sterke, duidelijke, overtuigende persoonlijkheid. Maar wat heeft dat te beteekenen zoolang iemand Jong en ongevormd is en zijn weg nog
zoekt ? Tot en met zijn voorlaatsten bundel, Verwilderd
Landschap, was daar echter nauwelijks verandering in te
bespeuren; de gedichten leunden aan tegen soortgelijke
van onderscheidene andere dichters en de geheele verzameling droeg alle kenmerken van - het moet worden gezegd:
naief-onverbloemd - epigonisme. Deze argeloosheid, die
uit gebrek aan zelfcritiek voortvloeit of er althans mede
samenhangt, is trouwens een der bekoorlijkste eigenschappen van Camperts natuur. Zijn tekort aan vormgevend
vermogen en de onbelangrijkheid van zijn psychische en
intellectueele structuur staan daar dan tegenover. Op deze
wijze moest zijn poezie wel meer uitdrukking eener dichterlijke gevoeligheid blijven dan creatie eener menschelijke
ervaring worden. Schuchtere openhartigheid en erkenning
van het onvermogen om zich in de wereld te handhaven
tegenover de agressie harer onmeedoogende krachten geven het belijdeniskarakter aan zijn gedichten. Maar deze
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belijdenis van zwakte, weemoed, teleurstelling, geniis en
machtelooze acceptade, deze min of meer nonchalante visie op de eigen persoonlijkheid en op eigen mislukking in
leven en liefde werd op een onvergeeflijk „slordige" manier uitgedrukt. Hoewel hij zich daarvan waarschijnlijk
wel vaag bewust is geweest, heeft Campert toch nooit de
conscientie in zich ontwikkeld, waarmee hij dit tekort aan
ervaringsgeduld had moeten bestrijden. Een gemakkelijk
toegeven aan emoties, die door haar zwakte van intensiteit
tot sentimenteele spanningloosheid konden leiden en op
een te menschelijk niveau bleven om meer te worden dan
de aandoenlijke bekentenis van een ontvankelijk gemoed,
gaven aanleiding tot een poezie, die van wege haar poetische onvoltooidheid gewoonlijk slechts op de qualificatie
„sympathiek" aanspraak kon maken. Zoowel aan het meten zijner scheppende gevoelskracht als aan het verbeelden
van den eigen psychischen toestand heeft Campert een veel
te geringe aandacht en moeite besteed. Bereidheid tot de
simpele vreugden van het leven en tot de even eenvoudige
als eeuwige verdrietelijkheden ervan paarde zich aan volgzaamheid ten aanzien van den trant, den toon en de woordenkeus van andere dichters, waardoor zij hem tot bewondering, daarna tot imitatie, wisten te dwingen. Van deze
eigenschap is Campert doorloopend het eerlijk slachtoffer
geweest. Het werd thjd, dat hij a het publiceeren zou staken, Of ernst zou maken met zichzelf en doordringen tot de
diepten, die zijn hart verborg - een geestelijk gericht leven
scheen voor dezen met zooveel „hart'' levenden mensch
niet aan de orde - en den plicht beseffen, dien de dichterlijke roeping hem oplegde. Het romandsch jongelingschap, dat dreigde te ontaarden in een mat, vermoeid en
voor zich zelf toegeeflijk vaststellen van levensmislukking
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en uit vitaal oogpunt defaitistisch bohemienschap, zou
eindelijk moeten uitgroeien tot mannelijke volwassenheid;
tevens zou hij moeten bewijzen niet alleen de oppervlakkige schoonheid van anderen te kunnen navolgen, maar
ook te beseffen met hoeveel „kunst" zij den vorm dier
schoonheid hebben moeten veroveren op of winnen uit de
ontredderende gevoelens, die hij met deze dichters meende
gemeen te hebben.
Camperts nieuwste bundel, Huis en Herberg, opent met
Een Amsterdamsch Lied. Ook in dit gedicht, evenals in
alle bier opgenomen stukken tot aan de afdeeling Sonnetten,
ontmoet men nog een minimum aan „kunst'', maar wet
een aanhoudenden toon, die voor dit gedicht karakteristiek
is. Deze toon is wel niet geheel oorspronkelijk hij heeft
iets van de gemoedelijke oudhollandsche warmte, die ook
Bunings rijmpoezie eigen is; hij openbaart zich vooral
in regels als:
en, als ge goede ooren hebt,
hij ziet, wanneer hij oogen heeft,
die ons herinneren aan de keuvelende poezie uit de middenperiode der XIX-de eeuw, — maar afgezien van deze
„verwantschappen" is dit lied een voortreffelijk specimen
van Camperts lichtere poeziebeoefening : het is vloeiend
geschreven, in zwierigen gang gehouden, hier en daar
werkt een tamelijk conventioneele vergelijking met precies efficiente kracht en luistert de beschrijving op verrassende wijze op door haar te verbinden met een waarachtige verbeelding. De drie Vluchtelingen herinnert te zeer
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aan den lateren Buning en werd, evenals veel zijner poezie,
met de linkerhand geschreven. De groep gedichten onder
den titel Poetisch Journaal vraagt, alleen reeds door haar
omvang, afzonderlijke aandacht. Hier dat is het eerste dat
ons treft en het defmitieve oordeel beinvloedt - verschijnt
vooral de figuur van.J. C. Bloem op den achtergrond zijner
poezie. Niet minder dan fnuikend voor Camperts gedichtenreeks wordt het echter, wanneer men zijn gedichten
met die van Bloem vergelijkt, waartoe men als vanzelf
wordt gedwongen. Aan Bloem is wel eens een te veel aan
menschelijk gevoel en een tekort aan verbeeldingskracht
verweten, maar nu zal het iedereen duidelijk kunnen worden met welk een nauwelijks bespeurbaar kunstenaarschap
Bloem de emotioneele ervaringen in hun tragische intensiteit heeft weten te vergrooten en verbeelden. Wat men
wel aanwijst als Bloems manco aan artisticiteit, vindt men
in dit Poetisch Journaal van Jan Campert : „dichterlijk gevoel", onmacht om een tragisch accent aan de taal, waarin
hij van zijn eenzaamheid gewaagt, te verleenen; een gemakkelijk weemoedigen toon. De gedichten missen het
noodige perspectiefnaar de diepte zoowel als naar de verte,
hoezeer zij ook de ruimte van zee en duinlandschap tot
decor hebben. Dit decor wordt al te vaak de substantie
van zijn poezie en dan blijkt met welk. een armoede aan
verbeeldingskracht zij werd neergeschreven.
Met de negen Sonnetten is echter de spheer van weemoed,
lusteloos verlangen, herfst, heimwee en wind ten einde.
Dan wordt het onvast rhythme vervangen door een rechtstandige, krachtige beweging, er ontstaat ruimte in het gedicht zelf, verbeeldingsmoed breekt door en vindt de wapenen der woorden. Teederheid en dichterlijkheid maken
plaats voor tragische marmelijkheid en dichterschap ; de
-
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brokkelige en wankele gang van het vers verdwijnt voor
een steviger, metrischer bouw, die door den sonnetvorm
structureel op gelukkige wijze wordt beinfluenceerd. De
toon klinkt met durf; de ondervindingen des levens worden met meer persoonlijke weerstandskracht onder het oog
gezien; een tijd, die niet gedoogt dat het tot weekheid geneigd gemoed in zelfbeklag verwildert, hardt en staalt een
menschelijke gevoeligheid tot waarachtigheid en karakter.
Tegen dezen achtergrond, op deze basis, mogen dan de
verteedering en de herinnering haar bekoorlijk spel volvoeren : het kleine en intieme ontleenen aan de frankheid
van toon en de forschheid der verbeelding een beteekenis,
die ze nu op zichzelf aanvaardbaar maakt. Men kan Campert met dezen worp naar de poetische grootheid gelukwenschen en er aan toevoegen, dat hij niet weer moge
terugvallen in zijn vroegeren schuchteren omgang met de
Muze; tusschen vechten met haar en haar zoetjes streelen
zijn waarlijk nog vele wijzen mogelijk, waarop zij wil
worden bemind.
Het afschrijven van het derde sonnet zal, ter verduidelijking van mijn lof, wel voldoende zijn:
Steden der wereld, menigten, al wat ik zag:
lentlijk Parijs, een avond langs de Seine-boorden
of het droefgeestig roepen dat ik dikwijls hoorde
langs d'Amsterdamsche grachten op een regendag -

het spoelt als water weg, het breekt als spinnerag.
Niets kan er zijn wat 't hart ooit heftiger bekoorde
in mijn herinnering dan de zoo ongestoorde
en warme rust in een klein dorp op dezen dag,
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Hier in dit onverganldijk land een wilde tuin,

waar duindoorn en de hooge vlieren wassen,
uitzicht op glooiend vroon en op 't begroeide duin.
en wat daar tiert aan landelijke gewassen,
en daarin ademend naast mij zoo rank en bruin
de lieflijkste die sluimert in de grassen.

F. W. VAN HEERIKHUIZEN
DE POORT

Wanneer men allegorische poezie onder oogen krijgt, of
althans poezie waarvan het karakter in een allegorische
conceptie van de verschijnselenwereld wortelt, waant men
zich gemeenlijk in een lang vervlogen tijd. Zoozeer is het
allegorisch element in kunst en letteren voor ons besef gebonden aan een cultuurperiode, waarin de Christelijke
godsdienst en zijn tendenzen de leiding had ofwederom op
zich wilde nemen, dat onmiddellijk een herinnering aan
Middeleeuwsche of Contra Reformatorische voorstellingen en bedoelingen in de vormen, die zij weleer bezaten,
de houding van den geest ertegenover bepaalt. Toen, immers, zocht de Christelijke kunstenaar, meer geroepen
door zijn geloof dan tot de kunst, in en door middel van
het artistieke ambacht of het letterkundig handwerk de
glorie Gods te verkondigen in teekenen en gestalten, die
meer door hun diepen zin. en verheven strekking dan door
hun directe werking op de menschelijke verbeelding den
stervelingen tot zegen louden kunnen zijn. Aan zulk een
kunst, die vaak haars ondanks de schoonheid op de stof en
de bezieling dier stof op den wil veroverde, danken de
-
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Middeleeuwen hun onsterfelijken, Christelijken roem: de
schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur zoowel als
de geestelijke epiek, de dramatiek der moraliteiten (zijdelings zelfs der abele spelen) en de didactiek zijn vervuld van
heilige oogmerken en spreken de niet altijd klare, maar
steeds door wil en gedachte gerichte, taal der zinnebeeldige
voorstellingswijze. En niet alleen getuigt de Middeleeuwsche kunst van zulk een door den „zin'' tot „beekr gedwongen wereld- en levensvisie, ook in de XVIIde
eeuw heerscht, bij de meeste dichters althans, nog aldjd de
geest over de verbeelding en beteugelt de hooge, al of niet
dogmatische, strekking de door den hartstocht bewogen
plastiek of het door ongebreideld levensgevoel opgestooten visioen. Men behoeft zich daartoe slechts de namen van
Vondel en Hooft, van Huygens en Cats te binnen te roepen om te begrijpen in hoevele schakeeringen het symbolisch karakter der poezie zich dramatisch en lyrisch, episch
en didactisch heeft kunnen uitdrukken.
Maar ook is er altijd een tegenstrooming waarneembaar
geweest, en het blijken - in schilderkunst en poezie - juist
zij, die deze hebben ontketend, te zijn geweest, die voor
ons gevoel de „modernee moeten heeten en van wie wij
ons niet mijlenver verwijderd gevoelen. De breuk in deze
conventioneele, allegorische mentaliteit teekent zich af in
de Middeleeuwsche mystiek en hier en daar in een lied, dat
door individueele tragiek en een onweerhoudbaar gevoel
voor het leven in zijn directe kracht wordt bepaald en bezield. Van zulk een lied is de mythische ballade van Heer
Halewijn en het aangrijpend verbitterde, verwijtende en
verlangende Egidiuslied een treffend en overtuigend voorbeeld. En ook later vindt men bij de dichters, die aan den
Rederijkerstijd ontgroeien, maar evenzeer bij een Breero,
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die een Middeleeuwsche gevoelswereld ten deele prolongeert, de bewijzen voor of de sporen van zulk een tegen
den draad ingaand besef. Toch is het pas de Romantiek geweest, die de tot allegorie verworden classicistische vormenwereld heeft aangetast en daarmede tevens het ontbindingselement is geworden van al wat - geinspireerd op
heidensche levensvreugde, doch verstijfd in christelijke of
door verstandelijke moraal getemde vormen en tendenzen
- in de XVIIIde eeuw in wezen vasthield aan het betoogend,
beleerend of opvoedend karakter der kunst. Na dien is de
menschelijke ontvankelijkheid meer en meer in emotioneelen zin bevredigd : de schoonheidservaring is na de Romantiek steeds meer ontleend aan het direct ontroerende of van
geheini vervulde in het leven. In de realistische periode
evengoed als in het symbolisme of impressionisme - zij
molten in allerlei opzicht verschillen of elkanders tegengestelde zijn - verfoeit men de stichtelijke strekking, de didactische allegorie en iedere poging, om de kunst langs een
omweg weer tot de verstandelijke beeldvorming terug te
leiden. In de moderne Nederlandsche litteratuur betreffen
de bezwaren tegen figuren als Frederik van Eeden en Albert Verwey voor het grootste deel de neiging dezer dichters, om het levende impressionisme der bewegelijk geworden taal te bestrijden met een wereld van ideeen of met een
allesbeheerschende Idee, waarbij zij uiteraard van vooral
redelijke symbolen gebruik maakten om in allegorische
beeldtafreelen den zin van het bestaan dezer ideeen betoogend te openbaren. Ook de inmenging van Gorters politieke overtuiging in zijn poezie en de daaruit voortspruitende indirecte verbeeldingswijze van zijn geluksvisioenen
heeft den poezierninnaar van zijn later werk vervreemd.
Sindsdien heeft bijna geen enkele dichter of schilder eer in5
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gelegd met een poezie van allegorischen aard of met decoratief-symbolische fresco's. De natuur en de natuurlijke
beweeglijkheid hebben in de voorstellingswereld van den
modernen mensch zoozeer het gevoel voor den organischen zin van het kunstwerk gewekt, dat hij den symbolischen zin, die als het ware het kunstwerk wil projecteeren
op een wijsgeerig vlak, in strijd acht met het wezen van die
kunst zelf. Daarom moet men den eigenzinnigen moed en
de rustige oorspronkelijkheid bewonderen in den jongen
dichter, die - overigens geheel niet oorspronkelijk in de
hoogere beteekenis en geenszins een groot dichter - het
heeft ondernomen gedichten te schrijven, welker redelijkheidskarakter en allegorische elementen den aard zijner
poezie vrijwel bepalen.
Het debuut van Van Heerikhuizen - een bundel gedichten,
Tussen twee Zomers, in 1936 verschenen - omvatte jeugdpoezie, waarvan de drie phasen een ontwikkelingsgang afteekenden, die zich in stijgende lijn bewoog. In de eerste
phase schreef hij een poezie, die eenerzijds nog sterk impressionistisch zich toch tevens door een lineair beschrijvingskarakter van het impressionisme distancieerde. Een
teveel aan woorden en een tekort aan in die woorden uitgedrukte spanning maakten den indruk van zoeken en
zwakte. Een element van ironie, eigen aan de poezie dier
dagen, belemmerde hem in de tweede phase zich aan zijn
natuur over te geven, doch tegelijkertijd deed Verwey's
invloed zich gunstig in die kentering gelden en het was
duidelijk, dat een dichter van geringe hartstochtelijkheid
en even geringe lyrische magie aan bespiegeling en levensbezinning het houvast ging vinden, dat hij van noode had.
De derde groep gedichten uit dien bundel toonde hem op
zijn best: hij heeft er zichzelf gevonden en onthult zijn na66

tuur. De inslag van redeneerende verstandelijkheid en
rustig overleg dient voor een schering van gevoelige en
subtiele schakeeringen, waardoor hij een bewogenheid in
bezonken taal weet uit te drukken. Met moeite weliswaar
gelukt het hem in een tweetal uitstekende gedichten de
s-ynthese te bereiken van de verschillende eigenschappen
van zijn natuurlijken aanleg, gedichten, waarin verbeelding en redelijkheid, beeld en gedachte, evenwichtig gemengd voorkomen.
Ook in zijn tweeden bundel, De Poort, staan enkele gedichten die dezen indruk bevestigen. Het is de vraag intusschen, of Van Heerikhuizen als dichter vooruitgegaan is.
Zijn boekje is gevuld met poezie van zeer ongelijk gehalte, al toont zich de dichter overal dezelfde persoonlijkheid: rustig, bespiegelend, eenvoudig, meer bereid tot
beschouwelijke aandacht clan tot de vlucht der verbeelding. Laat hij zich soms al eens door de kracht der verbeelding leiden en poogt hij de realiteit, ook die of juist
die van het alledaagsche, te doordringen en te aanschouwen
in het licht van haar wezen, dan blijkt zijn verbeeldingsvermogen te gering om de simpelheid der realiteit te louteren tot het beeld harer betooverende bezieldheid of tot
de atmospheer van haar bekoorlijken eenvoud. Een gedicht als Het Huis (uit 1937) staat nog dicht bij het beste uit
Tussen twee Zomers: na twee constateerende regels, die
van iedere poetische bezieling gespeend zijn, schiet het gedicht uit zijn slof en ontstaat er een vergroeiing van overdenking en beschrijving, zoodat de laatste vier strophen,
zonder verrassingen, in een egalen toon, precies de persoonlijke qualiteiten van dezen dichter onthullen. De levensbespiegeling, die zijn poezie beheerscht, berust feitelijk op
de overtuiging (die er een is van het gevoel!), dat het
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leven slechts kennis van het leven gunt aan dengene, dien het
leven tot zich toelaat: een passieve mystiek, die door haar
ontvangende en afwachtende houding aan de spraak dezer
poEzie dan ook iets vaags en weinig markants verleent.
„STERNSTUNDEN"

Begroet hen als gewone uren,
Waarin de morgensmidse ldinkt.
Zo kort als deze is hun duren,
Al voelt gij dat gij dieper drinkt.
Ze vormen wel de schone knopen
Waarmee het leven bouwt zijn net,
Maar ieder net is immers open,
Tegen een hemel uitgezet!
Veracht geen draden en geen gaten,
Zet op de knopen niet uw hoop;
Misschien dat alles bij 't verlaten
Dan meewerkt tot de laatste knoop.
Zulk een geclicht is typeerend voor Van Heerikhuizen.
Men bespeurt er zijn allegoriseerende visie in, maar evenzeer dat deze visie samenhangt met een waarlijk mystiek
eeuwigheidsbesef en een passieflevensvertrouwen. Regels,
die een dergelijk bewustzijn in. onmiddellijke taal formuleeren, zijn bijvoorbeeld deze uit Stationsplein te Rhenen:
Hoewel geboren en vergankelijk als de rest,
Zijn ze zo argeloos een tijd gebleven,
Dat wij, in hen geborgen als een nest,
De verre koelte van het Zijn beleven.
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En:
Soms vindt men van die plaatsen waar de tijd
Voorbij gegaan is als de geur van linden.
Het ogenblik ligt in de eeuwigheid.
Zoo vindt hij voor dit inzicht in leven en natuur een enkele
maal een treffende uitdrukking :
de berken,
Een bloeien zonder andre rem
Dan de eigen omtrek van de sterken,

Slecht van visie en compositie, onhelder ook van situatiebepaling, is De Trein. Maar het is, alsof de aangrijpende
realiteit, die aan de Jonge Oorlogsweduwe het aanzijn
heeft geschonken, in het gedicht de kracht van den schok
heeft doers doortrillen tot in de toch geheel gecontroleerde
beeldspraak en de van onwezenlijkheid vervulde atmospheer. Achter de Regen bezit een paar regels, die het heldere wonder van een natuurlijke subtiliteit omsluiten:
Men kan de wereld haast met handen raken.
En:
De lucht wordt lichter, en het eerste windgeril
Brengt ook de kleine helderheid der mussen.
Het blijft intusschen een feit, dat Van Heerikhuizen overal
zichzelf overtreft, waar hij zich in onbevangenheid overgeeft aan de simpele vreagde van een aardsch visioen en de
grooter bedoelde, allegorische bespiegeling, als een dwangbuis van de ziel, verlaat. In het Heuvelland doet dat to sterker
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uitkomen; deze allegorie des levens is een uit overleg geboren, kronkelende beeldspraak, die wellicht gewaardeerd
en beaat bewonderd wordt door vrijzinnig christelijke
jongeren, maar die zoo door en door en uitsluitend haar
belang aan den inhoud en in geen enkel opzicht aan taalspanning ontleent, dat zij voor ernstige aesthetische overweging niet in aanmerking komt.
Het moge Van Heerikhuizen gegeven worden, dat hij
durender dan tot nu toe ervare, wat hij in den laatsten regel
van Gestalten, met die voor mystics zoo kenmerkende
plotselinge luciditeit, heeft weten to ver-talen : „het eeuwig
binnenrijm".
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HAN G. HOEKSTRA
HET ONGERIJMDE LEVEN

Zeven jaren heeft het geduurd, van 1933 tot 1940, voordat
Hoekstra de gedichten, die hij na den bundel Dubbelspoor
had geschreven, verzamelde. Dubbelspoor, dat als Schrift
der Vrije Bladen werd uitgegeven, vertoonde meer eigenaard, sterker oorspronkelijkheid van toon en een gevormder levensgevoel dan men indertijd, onmiddellijk na de
publicatie ervan, wilde erkennen. Zonder eenigen twijfel
kon men er den duidelijken invloed in bespeuren van verschillende dichters, vooral van Anthonie Donkers Nijhoffkant en van Greshoff op zijn best, maar Hoekstra's poEzie
onderscheidde zich van die van Donker door een beweeglijker en lichter toets en door een zachtzinnig scepticisme
waar Donker zijn ernst en weemoed in speelsche ironie
trachtte te verheimelijken, terwijl zij ondanks overeenkomsten Greshoffs nadrukkelijk stemgeluid en zijn rhetorischen overtuigingslust ontbeerde en daarvoor in de plaats
juist een uiterst charmanten, weifelenden en onbeslisten
vraagtoon bezat. Alles bij elkaar zal echter Dubbelspoor
vergeten mogen worden, nu Hoekstra door zijn tweeden
bundel Het ongerjmde Leven, op zoo onmiskenbare wijze
zijn eigen plaats in de Nederlandsche dichtkunst heeft bepaald.
Het „dubber levensgevoel — scepticisme, met geestigheid
gekruid, en een vaardige ontvankelijkheid voor de lichte
schakeeringen van sentimenten en emoties — heeft zich in
Het ongerymde Leven open en duidelijk, in ondubbelzin71

nige vormen, uitgesproken; nu niet in afzonderlijke manifestaties, maar als een synthese van elementen, die elk naar
hun aard verscheiden zijn gebleven. Van zijn tweezijdigen
aanleg is Hoekstra zich volkomen bewust, blijkens den titel
van zijn eersten bundel, doch allereerst door het daarin opgenomen gedicht, dat zijn naam aan het boekje heeft gegeven.
Twee kanten uit gaan wegen uit dit hart,
een mond proeft alle zaken koel en bitter,
een andere mond, dezelfde, vindt het witter
en zachter woord, dat geen teederheid tart.
De titel van zijn nieuwen bundel verloochent dit besef
geenszins, het bevestigt het zelfs. Ook hier is het weer het
conflict, op tweeslachtigheid berustend of daartoe te herleiden, ook nu is het weer de ongerijmdheid, die, zoo het
al niet het eenig thema dezer poezie is, toch in den toon
ervan steeds tot uitdrukking komt. Terwijl Hoekstra echter vroeger de neiging vertoonde, met de ongerijmdheid

des levens een te oppervlakkig of lichtelijk sadriek spel te
willen bedrijven, wordt in deze nieuwe gedichten onbewimpeld de ongerijmdheid als de zinrijke grondslag van
geheel het menschelijk leven beschouwd. Het diepst treft
hem als dichter de absurditeit in het feit van de poezie, in
het onbedwingbaar scheppen als tweeden vorm van leven:
Het leven eens beleven is genoeg,
waarom op schrift nakaarten, nabeminnen?
Maar het blijft niet bij deze vraag, die eertijds op bevredi-

gende wijze een min of meer schamperen toon, waaraan
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hij toen behoefte bleek to hebben en die hem ter expressie
zijner ervaringen voldoende was, zou hebben verwekt, nu dringt zich na deze vraag, als antwoord erop, de ernst
van een verrassende ontdekking aan hem op:
geen mensch, alleen het leven rekent of
met wie verbaasd weer een nieuw vers opteekent.
Hij heeft den vorm gevonden, waarin zijn twijfelzucht en
zijn humor, zijn getemperd cynisme en zijn lichte droefgeestigheid konden samenvloeien : tusschen levensbegin en
levenseinde ligt die eigenaardige spanne tijds, die de mensch
vult met zijn aardsche aanwezigheid: ergens begonnen,
eens geeindigd...
OP EEN AVOND

Gij zijt er op een avond, want een vrouw
liet u ontglippen aan Naar moede schoot,
die onder pijnen opende en sloot bitter of blij over wat komen zou.
Gij zijt er, en der avonden getal
vermeerdert, en ge leeft tusschen wat leeft,
bij mensch en dier, bij al wat adem heeft bitter of blij over wat komen zal.
Gij zijt er, en het leven leert zijn leer,
ge sloot er overal op goed en slecht,
op dingen waar men tot het eind voor vecht.
En op een avond zijt gij er niet meer.
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Een hoogtepunt uit de eerste afdeeling van dezen bundel,
maar ook uit Hoekstra's geheele poezie, is het gedicht Constantia, dat de rijpwording verbeeldt van een veertienjarig
meisje, in zoo kieschen toon en met zulk een naieve bekoorlijkheid van voorstelling gezien en geschreven, dat de
aanduidingskracht van het beeld opgaat in een mysterieuse
sprookjesspheer.
CONSTANTIA

Constantia, vermoeid van vruchten rapen,
laat roode appels glippen uit haar tasch,
en als een vogel in het zomergras
Constantia gaat als een vogel slapen.
Ze droomt en in haar droom komt vaders knecht
lachend onder de vruchtboomen doorloopen,
en neemt haar op en zegt: „doe je oogen open,
zoo draag ik je ver weg", heeft hij gezegd.
Dwars door de groene boomgaarden gaan zij.
Ze is veertien, ze zit schrijlings op zijn schouder,
zoo klein ze is zoo ernstig als haar ouders
en al de kinderen uit de klas erbij.
t Is avond als ze ontwaakt tusschen haar vruchten,
er ligt een appel in haar kleine schoot,
- die werd dien zomerdag zoo rijp en rood ze moet zoo vliegensvlug naar moeder vluchten.
'

De maan ziet toe hoe zij haar schooltasch grijpt,
hoe snelle voeten 't pad naar huis inslaan,
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daar komt verward met warme oogen aan
Constantia, als de appelen gerijpt.
De Man met de Roos, op zichzelf ongetwijfeld een curieus
vers, is te zeer een navolging van Nijhoffs Awater en Het
Uur U dan dat ik het om de eigen kwaliteiten, die het std.lig bezit, kan waardeeren.
Na een intermezzo van oorlogsangst, eenzaamheidsbesef
en verlangen naar vertrouwde intimiteit (Onweer), komen
in de derde afdeeling, voortreffelijk Het Hart bij Huis genoemd, Hoekstra's dichterschap en persoonlijkheid voluit
tot hun recht. De verteederde maar onbevangen herinnering aan het ouderlijk huis, doch niet minder de hem bijna
onbegrijpelijke bekoring van eigen huis en huisgezin, inspireeren hem tot enkele gedichten, die, vervuld van schrijnende ontgoocheling en weemoed, zeer doordringend zijn
van expressie, maar zonder eenige nadrukkelijkheid in al
hun ernst. Het geheim van Hoekstra's poezie dat wordt
hoe langer hoe meer duidelijk — is de bedeesdheid van haar
rhythme en de snelle activiteit van zijn fantasie, die zich
bijna geheel als litteraire fantasie, in associaties, wendingen,
titels, subtiele dubbelzinnigheden, realiseert. Soms doet in
deze groep verzen een enkel gedicht te zeer denken aan
Bloem (Geduld), maar meestentijds zijn het juist de nog uit
zijn Greshoff-periode overgehouden, geredde, geestige of
ironische formuleeringen, die nu in een ander versmilieu
een belangrijker waarde en een diepzinniger strekking verkrij gen.
Deze schroom en zijn tegelijkertijd werkzame, waakzame
en spitse fantasie beletten het Hoekstra in zekeren zin de
andersgeaarde elementen van zijn natuur en begaafdheid te
doen gelden. De lyrische trek in zijn aard, de kans op ver75

rukking, zij worden getemperd of onderdrukt in een wijs
scepticisme van jeugdig allure: zijn poezie behoudt daardoor steeds, en zelfs in haar beweeglijkste oogenblikken,
iets bedachtzaams en stijfs, alsof hij door valsche schaamte
geremd wordt in het getuigen van een alles doordringende
gevoeligheid, die zich dan in een glimlach tegelijk verschuilt en verraadt.
De kern van Hoekstra's persoonlijkheid, tevens het wezen
van zijn dichterschap en de drijfveer van zijn creativiteit,
dunkt mij zijn — het klinkt vreemd — onvermogen om,
spontaan en vertrouwend, ha,rtelijk en veroverend, in de
wereld zijner medemenschen te treden. Een muur van eenzaamheid omringt hem : schuwheid en relativiteitsbewustzijn veroorzaken, dat hij wantrouwend en op zijn hoede is
voor dice Tulle driftige bewogenheid. Het sterkst wordt
deze, door argwaan gevoede, eenzaamheid in haar tragisch
karakter voelbaar, wanneer hij zich als man gesteld ziet
tegenover de vrouw. De erotische vereenzelviging met de
„andere" ervaart hij als een slechts kortstondig en onwezenlijk geluk; de hervinding der eigen afzonderlijke persoonlijkheid, uit het warm en bloeiend liefdesverband
teruggeroepen tot zichzelf, is hem van alle erotische bevindingen het essentieelst, maar ook het smartelijkst: het bevestigt als het ware de juistheid van zijn wantrouwen. Het
terugblikken op de geliefde na het moment van zelfverlies
en geluksverzonkenheid, als beiden eenzaam blijken te zijn
achtergebleven, is het thema veler gedichten uit de vierde
groep verzen, De Anderen. Een Loon van melancholieke
bezinning, die uitklinkt in een uit teleurstelling gewonnen
humor, karakteriseert den aard dezer poezie. Geen grootsche, lyrische vervoering moet men van Hoekstra's liefdesgedichten verwachten : eenvoudig, beschroomd, schalksch
,
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soms, en aldjd discreet schrijft hij een „poesie parlante"
zonder het zoo hinderlijk geforceerd-droog cynisme, dat
deze soort verzen gewoonlijk kenmerkt. De gedichten van
Hoekstra, in dit genre, bezitten juist een zeer eigen toon:
warm en wijs, met iets van gaarne aanvaarde ontgoocheling. Terwiji zijn erotisch verlangen den toegang tracht te
vinden tot het wezen van de „andere", tot de vrouw, doet
deze zich aan hem voor als het „raadseldier", dat, door te
lokken of of te stooten, het natuurlijk een-worden van ik
en niet-ik belemmert:
0 raadseldier in rok of hemd,
dat beurtlings temt en wordt getemd,
dat mij verrukt, dat mij beklemt.

Het is niet wel mogelijk een vrouw, die ons het naast is en
desondanks haar geheimen voor ons behoudt, feilloozer te
typeeren dan Hoekstra het heeft gedaan in den titel van
zijn slotgedicht : de liefste vreemde. Een gedwarsboomde
erotiek, gevoelens van liefdesverlangen en de behoefte aan
toenadering, scheefgetrokken door een uiterst intelligenten
kijk op de werkelijkheid, vormen het thema dezer licht
gespannen gedichten, dat wij in enkele variaties in den geheelen bundel terugvinden. Al deze erotische ervaringen
zijn de bewijzen bij uitstek voor de absurditeit van het
leven, dat in zijn burgerlijke orde geen verrassing schijnt toe
te laten en toch in de liefde de ontredderendste inbreuk op
die orde gedoogt. Hoekstra heeft dit op zijn eigen wijze,
onmiddellijk als de zijne herkenbaar, gezien en begrepen.
Maar begrepen in de oudste beteekenis van het woord:
gevat; want doorgrond heeft hij het raadsel, dat „het andere
Bier" hem opgeeft, niet. Tot zijn ongeluk en zijn geluk.
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Het erodsch mysterie kwelt en betoovert hem, het wekt
een immer levende spanning in zijn visie op de vrouw
allereerst, doch ook op de geheele wereld, die hij onder het
teeken van dit geheim en van de ondoorzichtige absurditeit harer „ordening” aanschouwt. Uit .de kleine maar
diepe huiselijke of erotische intimiteit, die zich tegelijkertijd in haar tegendeel — raadselachdgheid — verkeert, ontwikkelt zich zijn visie op mensch en samenleving. Soms is
zij het direct resultaat van teleurstelling en bereikt hij de
hooge wijsheid van den humor. Een enkelen keer echter
brandt er een gloed van verzet of kreunt er de angstige
smart der ontsteltenis in zijn verzen, wanneer in. een romantisch visioen de grenzen tusschen heden en verleden of
tusschen het hier en het ginds wegvallen of vervagen (Bij
Breero's Nachtlied; Het brandt; Verlaat Uw Huis).
Van alle jonge dichters zal Hoekstra wellicht de minst verrassende blijken, omdat zijn levensinzicht reeds gevormd
is. Een der sympathiekste is hij, niet om deze reden, maar
vanwege de zelfkennis, die hem binnen de perken zijner
begaafdheid houdt en door de conscientieuse wijze, waarop hij zijn taak als dichter opvat: creeerend, wachtend op
het oogenblik der natuurlijke geboorte, — critisch, verwerpend wat niet aan de strengste eischen voldoet.

GERARD DEN BRABANDER
MATERIE-MAN

Of Gerard den Brabander ooit het geluk zal hebben, de
vele elementen van zijn menschelijkheid en zijn dichterschap, die zich nog bij herhaling in schermutseling met el-
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kaar bevinden, in evenwicht te brengen, durfik niet voorspellen, maar wel is - getuige zijn nieuwste bundel Materieman duidelijk, dat hij, na langdurig zoeken, vertrouwen
en weer verwerpen, pogen en falen, ontdekken en verliezen, nu althans den weg heeft betreden, die hem tot dat
doel kan leiden. In zijn poezie bleef tot nu toe het belangrijkste gewoonlijk onbeslist van karakter, ofwel: het onbeslist karakter zijner poezie was er het belangrijkste van.
Het conflict tusschen een elementair menschelijk mededoogen en een neiging tot formeel raffinement, wisselde af met
dat tusschen dreunenden, allitereerenden woordwellust en
een subtiele individueele gevoeligheid en kwetsbaarheid.
Een burgerlijke visie op het leven verscherpte zich herhaaldelijk tot aangrijpende beelden, die, aan het dagelijksch bestaan ondeend en rondom een anecdotisch versmald geval
gerangschikt, de beperktheid van opvatting en uitgangspunt deden vergeten. Niet alleen accentueerden zich de
tegenstellingen in die van menschelijkheid en dichterschap,
maar ook in de menschelijke, psychische elementen zelf
openbaarde zich deze dichter als een wezen in wording,
een onzekere, een die den weg tot zich zelf en in zich zelf
moeilijk kon vinden en voor wien een nooit beslechte innerlijke strijd wellicht het wezenlijk leven beteekende.
Evenzeer gemeenschapsmensch uit instinct, door een onbedwingbare deernis met de verschopten en lijdenden in
de maatschappij, als individualist uit nood, ging zijn gevoelsbelangstelling uit naar de individueele pijn van hen
die in en door het sociaal bestaan werden verminkt in hun
waardigheid en adeldom, maar niet minder naar de poside
van zijn eigen persoon, die zich bekneld en vernederd gevoelde in de vormen der conventie en gefnuilct door de
belemmeringen van plicht en taak. Zoo is op den duur zijn
-
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clichterschap meer en meer de redding geworden voor zijn
ontredderde menschelijke situatie. Overal en in alles teleurgesteld ten gevolge van een overmaat aan sensibiliteit en
kinderlijkheid, telkens in zijn activiteit te pletter loopend
tegen een wereld van misverstand, barstte hij, alvorens de
milde en bezielende toevlucht van het zuiver dichterschap
te leeren kennen, uit in krasse verwensching en nam hij
wraak in levensbeelden, waarvan de hardheid en ruwheid
vaak zoo fel waren, omdat zij zulk een diepe ontgoocheling moesten verbergen.
Niet slechts mensch en maatschappij, als betrekkelijk objectieve gegevens, hebben Den Brabander op den terugtocht naar de oorspronkelijke en verzoenende kracht der
poezie voorbereid, - ook de ervaringen in het erotisch leven
clreven hem van het woord-dat-spreekt naar het woord, dat
zingt en de bevrediging schenkt, die den innerlijken onvrede en de verdeeldheid opheft. Weinige dichters zullen,
gelijk deze, zoozeer door het leven en zijn ervaringen tot
de kunst zijn gedreven. Den Brabanders creatieve ontwikkeling zal daarom ook voortdurend bepaald blijven door
den gang van zijn voortschrijdende psychische evolutie: de
menschelijke ondervinding, lijfelijk ondergaan, beslist over
de wijze, waarop hij zijn talent verwezenlijkt. Hoe meer en
hoe definitiever hij door wereld en liefde wordt teruggewezen en hoe minder het hem gelukt de eigen persoonlijkheid in feite te doen gelden, des te stelliger zal hij, geschokt
en verwilderd, zijn kracht hervinden waar zij voor hem
gereed ligt: in het verbeeldingsvermogen, waarmee de
mensch, die erover beschikt, wraak kan nemen op de
tegenkrachten der realiteit, die hem den toegang tot geluk,
waardigheid en liefde versperden. Dan zal het hem ook
mogelijk zijn het nog levend innerlijk conflict te herleiden
8o

tot den elementairen strijd van enkele onuitroeibare, essendeele krachten, waarin de persoonlijkheid den grooteren
strijd buiten hem kan ervaren : een verkleinde maar versterkte projectie dus van het algemeene in het eigene. Door
zich op zijn dichterschap terug to trekken bevrijdt de dichter - als menschelijk individu bekneld en slechts tot reageeren bekwaam - zijn dichterschap en hij zal het rijker kunnen
ontplooien, naar mate hij het meer naar zichzelf dan naar
de wereld richt. In deze paradoxale situatie verkeert, dunkt
mij, Gerard den Brabander en het is mijn onwankelbare
overtuiging, dat deze positie voor hem de vruchtbaarste
poetische resultaten ten gevolge zal hebben, dat hij nu op
den eenig juisten weg naar het kunstenaarschap is aangeland en den bijzonderen aanleg dien hij bezit zal kunnen
aanwenden in positieveren zin dan alleen als middel tot bewustwording dezer positie.
Reeds in de gedichten, die Den Brabander bijdroeg tot den
opmerkelijken bundel Drie op een Perron, onder den titel
Signes particuliers, maar vooral in de meeste uit Materieman, wordt de poezie een spel, dat veredelend op voorstelling, beeldvorming en woordkeuze inwerkt. Vrijwel zonder rhetorische bravour of burgerlijke nadrukkelijkheid,
veel losser, beweeglijker en brozer dan vroeger, arrangeert
hij een scene, nu echter niet meer terwille van de anecdotische symboliek, doch uitsluitend om de directe bekoring
of de onmiddellijke smartelijkheid: hij durft de emoties als
poetische drijfveeren beter aan dan ooit en zelfs wanneer
hij ze zooals in de sonnetten - aanwendt als themata, verliezen zij het plichtmatig plechtstatige en worden zij de in
waarheid bewegende, stuwende elementen der zich luchtig of verfijnd instrumenteerende taal. Herhaling van
woorden - niet om den lust van den klank, maar alleen om.
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het rhythme op gang to houden - treft men in Materie-man
bijna niet meer aan. Wanneer Den Brabander woorden,
ook binnen den volzin herhaalt, hebben zij steeds de muzikaal-emotioneele functie van een, met veel toeleg maar
evenveel artistieke fijnzinnigheid gebezigd, rijm. Het is
niet teveel gezegd, als men deze techniek virtuoos noemt.
Als waarschijnlijke oorzaak van deze prosodische en technische bevrijding, teekent zich in zijn nieuwste gedichten
ook op mentaal en psychisch gebied een grooter eenvoud
en vrijheid af. Onbekommerd zal een natuur als Den Brabander waarschijnlijk nooit worden; zelfkwelling is karakteristiek voor zijn aard. Maar de aanleidingen daarvoor
blijken verminderd in tal, niet in kracht, zij liggen ook
niet meer zoo vaak buiten de eigen persoonlijkheid of, als
zij dat wel doen, worden zij in de conflictspheer der eigen
ziel ingelijfd. Dit conflict is vereenvoudigd en van allerlei
dat overbodig, pathetisch en rhetorisch was, gezuiverd:
het treedt helder en onverbiddelijk aan den dag. Het betreft
de tegenstelling, die hij in het gedicht De Centaur, intelligent en symbolisch, heeft uitgedrukt; de antithese tusschen
mensch en dier, tusschen het vrije dichterschap en de door
instinct, evenzeer als door tucht, gebonden natuur:
Ten halve god, maar door het beest gedragen;
het hoofd in wolken, pooten op de aard,
zing ik het leven, door de wilde staart
gegeeseld tot een dierlijk welbehagen.
En in de slotterzine.

ten halve god, maar door het beest gedragen,
wel zingend, maar de pooten fel beslagen,
vertrap ik, die mijn liedren knotten wil.
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Ongetwijfeld vertoont dit instructief gedicht nog hinderlijke rhetorische oplossingen. Zuiverder in poezie gerealiseerd is een gedeelte van zijn zielsconflict in het gedicht
Materie-man, waarin gelukkig het programmarisch thema
geheel heeft moeten wijken voor de elementaire atmospheer van levensmoeheid en walging van stoffelijke gebondenheid. Het conflict wordt er niet in uitgestreden,
maar de nederlaag van den dichter zinspeelt slechts op den
strijd, die in andere gedichten nog de volledige inzet dezer
poezie was :
MATERIE-MAN

Moede het vogelzingen
over de doode hand;
moe den verholen brand
en de vrouwen die mij omrin
. gen,
zink ik, ten prooi aan den azenden worm en den levenswil,
blind uit de blinkende glazen
van mijn verblinden bril.
In het prachtige sonnet - het beste dat ik van Den Brabander ken - Elle se couche bestrijdt de „dichter" het „dier",
door den schroom te stellen tegenover de zinnelijke bekoring der vrouw, die echter nooit - en hier rijst de dichter
uit de vrouw omhoog! - „haar zeer verstolen droom" verzaken zal. Het thema ontwikkelt zich door het gedicht
heen, over allerlei variatie, met een speelsche stelligheid, van het vluchrig en luchtig aanduidende in het begin, over
het zwaarder en syntacdsch gecompliceerder maar geestig
geformuleerd middendeel, naar het slot dat, na een uitdagende vraag, uitvloeit in den aanbiddenden uitroep van
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een, zich tot stilte en schroom dwingenden, verlustigden
„clichter".
ELLE SE COUGH!

Nu bukt en rijst uit het gewemel
van rose en wit; nu wipt dit naakt,
nog door geen ruwaard aangeraakt,
ter nachtkoets op den wanklen schemel.
Eer drijft de eros bult en kernel
door 't oog der naald dan dat verzaakt
dit niaagdlijn, door geen maan bewaakt
onder den sterrenloozen hemel
des beds, haar zeer verstolen droom:
Wie steigert met gevierden toom
uit dezen nacht de kamer binnen?
0 lieflijk wezen dezer zinnen;
o glimlach, die ik moet beminnen,
maar die ik nti te kussen schroom.
Gerard den Brabander, geenszins gespeend van realisme,
heeft zich in dezen bundel volledig tot romanticus bekend.
Bekeerd zou een te kras woord zijn, want altijd brak zich
vroeger door de meest anecdotische stofbehandelingeenromantische bewogenheid of verbeeldingslust heen. Nu echter, op den rechten weg naar zijn wezen, al laat hij zich er
nog te vaalc. toe verleiden de zijpaden der critieklooze doch
bekoorlijke onbeheerschtheid te bewandelen, openbaart
zich op velerlei wijze de romanticus tot in de stroomende,
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onstoffelijke lichtheid van het muzikale vers en de bewoording, waarmee hij niet alleen de zwaarte van de rhetorische taal doch ook het woord in het algemeen afwijst. Zoo
aan het eind van Vers, lieve Wieg...
Want velen werden er vermoord
onder 't gewicht van 't doodszwaar woord
dat dreunend neerkiept van de kimmen.
En in Al wie mij eens behoorden:
Wie vol is tot den boorde
en overwelt van woorden
die wordt niet vrij,
die heeft zichzelf gevangen
en aan het lied verhangen...
Onder het puin der woorden
ben ik eerst vrij.
Vemuft en spitsvondigheid weten bij Den Brabander bijna
steeds de organen der pazie te bereiken en zich in beeldrijmen van sours groote en verrassende viituositeit tot een
hooger niveau te verheffen. (Gevallen Vrouw). In twee
sonnetten, waarvan het eerste onvolledig is - een teeken
van toenemend technisch romantisme bij dezen op het sonnet verzotten dichter - drukt hij het sloopend en sluipend
besef van den groeienden dood in het levende vleesch uit
(een Rilkeaansch motief). Maar hoe sterk de dood zich ook
in het Leven weet te nestelen, sterker is het zingend vermogen van den dichter, die hem weet te bezweren in zijn
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LIED

Wanneer ik loop danst in mijn vleesch
de doode boom van mijn skelet.
Wie schiep naar zijn bizarre wet
mij dezen dood in eigen vieesch?
Hef ik het hoofd, — zingt scherp gewet,
zingt wars van dood en wars van vrees
het drieste lied van bloed en vleesch
en parelt over dood en wet
en zingt van dezen dooden boom
met blinde keel de kleine vreugd
van droombeest aan den oeverzoom;
van duister in de water deugd
en zingt verblind van drift en jeugd
en droom.
Een enkel woord, ten slotte, over het twintigtal vertaalde
gedichten, waaronder er uit het Chineesch (waarschijnlijk
uit een vertaling vertaald), het Oud-Fransch (Villon) en
het Duitsch (Rilke, Trakl, Lichtenstein, von Hoddisch,
Goll, Kastner en Ringelnatz). Bij het Kwatrijn van Villon
en eveneens bij zijn tweede Rondeel heeft Den Brabander
zich aan het eind der beide verzen te veel vrijheid veroorloofd, al is de rijmbehandeling in genoemd Rondeel, juist
als rijm-vertaling, bijzonder geslaagd. Den laatsten regel
van Trakls Nachmittag blijkt de vertaler niet te hebben begrepen, althans de vertaling geeft het Duitsch onjuist weer
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en verandert daardoor de gevoelsconclusie van het gedicht. Een pijnlijk tekort aan elementaire kennis van deze
taal verraadt de vertaling van het woord „schreien" in de
gedichten van Lichtenstein en Von Hoddisch, terwijl de
poetische structuur van Schemering in den derden regel
duidelijker zou zijn geworden bij een goede interpunctie
(achter „uit" een komma). De slotterzine van Rilke's
Frauenschicksal is er vreemd afgekomen, vooral in het
laatste vers:
...and war nicht kostbar and war niemals selten.
wordt willekeurig, waarschijnlijk ter wille van de woordspeling:
en was niet kostbaar. Zeldzaam was zij zelden.
Voortreffelijk als zelfstandig gedicht — het is mij niet gegeven het Chineesche origineel van Thu-fu te kennen of te
kunnen lezen — is De jonge Soldatenvrouw, een lied van
smartelijke gelatenheid, trouw en verlangen, vergeefschheid en noodlot.

ED. HOORNIK
DICHTERLIJKE DIAGNOSE
Zoo ergerlijk oneerbiedig de bladverdeeling en beschamend onverzorgd de typografie van dezen bundel gedichten van Ed. Hoornik is, zoo aantrekkelijk, levendig, afwisselend en geestig is de bandversiering, welke aan het talent van Lettie Nije werd toevertrouwd. Hare in losse corn-.
positie saamgebrachte motieven, aan Hoorniks versgegeyens ontleend, passen voortreffelijk bij de „wereld", die de
stof dezer poezie uitmaakt. Want deze wereld is ook in de
gedichten geen gesloten of afgeronde visie geworden ; zij
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mist de eenheid, die een dichter van sterker innerlijke vorming eraan zou hebben verleend.
Hoorniks betrekking tot de realiteit wordt klaarblijkelijk
bepaald door een incidenteele ontvankelijkheid, een vaardige aandoenlijkheid, een emotioneel gemak, welke zelfs
den algemeenen en typischen aard van toestanden en gebeurtenissen doet opvatten onder het gezichtspunt der
actualiteit. Het zijn telkens andere, voortdurend wisselende
aspecten van het menschelijk leven en deszelfi acde, die
hem doordringen van de tragiek, welke het individueel
zoowel als het maatschappelijk lot der menschen teekent.
Deze voor de hand liggende tragiek van het dagelijksch
leven, het aangrijpend karakter, dat de ontelbare feiten, die
binnen ons gezichtsveld vallen, kenmerkt, laat Hoornik
geen oogenblik los : hij wordt erdoor gedreven tot het journalistiek-realistisch dichterschap, waardoor hij zich - meer
dan de met hem te vergelijken J. van Hattum en Gerard
den Brabander - onderscheidt. De rhetoriek der deernis,
waartoe verslaggevers, die door hun redacties als bijzondere correspondenten naar sensationeele gebeurtenissen
worden uitgezonden, zoo licht ambtshalve vervallen, is
hem clan ook geenszins vreemd. Het gemak, de vlotheid,
de hoeveelheid zijner poetische kopij kunnen aan een kant
het, door omstandigheden mede bepaalde, gevolg zijn
eener benijdenswaardige productiviteit, - niet minder echter zijn de resultaten van dezen haastigen, hijgend achter de
werkelijkheid aan rennenden, voortbrengingslust veelal
slechts vingeroefeningen, etudes van een nog onvolgroeid
dichter, die den vruchtbaren grond zijner kunstenaarspersoonlijkheid zal moeten ontdekken en ontginnen, alvorens
dat te kunnen scheppen waartoe hij gedisponeerd schijnt.
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In een gedicht heeft Hoomiks dichterschap zich wel niet
volmaakt, maar toch volledig verwezenlijkt. Ofschoon
ook dit gedicht, De Trap, zijn oorsprong zal hebben gevonden in een ervaring van toevalligen aard, - het is een ervaring geweest en deze heeft zich kunnen vrijmaken van
haar tijdelijk karakter, om een grooter en grootscher
accent en macht te verkrijgen in een gedicht, dat de
totale dichterlijke persoonlijkheid van Hoornik vertegenwoordigt en van een sterke en bezielde verbeelding getuigt. Terwifi de meeste zijner gedichten, geheel of gedeeltelijk, gebonden blijven aan een reeele gebeurtenis, die
een dichterlijken weerklank in hem heeft gewekt, werd
hier een feit tot zielservaring verhevigd en is als creatief
motief bij machte geweest de gewoonlijk zoo vlottende
persoonlijke belangstelling van den dichter te doen groeien
tot een alles bepalende persoonlijke verbeelding. Het is in
De Trap de dichter • met zijn vitale menschelijkheid (en
niet meer het onderwerp van het gedicht) die den vorm
van motief, toon en rhythme beheerscht. De tragiek stijgt
boven de toevalligheid eener ontmoeting uit tot een beeld
van tragisch leven in de menschelijke spheer van de deernis.
Zulk een gedicht bewijst tevens overduidelijk in welke
mate en in hoeveel opzichten de dichter in zijn overige
werk beneden het niveau is gebleven, waarop hij zichzelf
eerst mag erkennen.
Een bundel als deze wordt door een vers van dit gehalte
gered en verminkt tegelijk. Want al kan men het tot een
zekere waardeering brengen voor De Minister, Marianne,
Goede Vrijdag (waaringestrekte moet zijn uitgerekte), Weerkeer en De dood keert terug(3), al deze poetische proefstukken en min of meer aangrijpende oefeningen dragen
de onmiskenbare teekenen eener herkomst, die met de
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wezenlijke kwaliteiten, waarover Hoornik in De Trap bewezen heeft te beschikken, weinig uitstaande hebben. Wie
De Trap kan schrijven heeft den plicht, zich van zijn
gaven en zijn persoonlijkheid voortdurend bewust te zijn
en nimmer te capituleeren voor de vluchtiger aandoeningen, die zoo gemakkelijk in een, met onverfijnde vaardigheid geschreven, vers onderdak kunnen vinden. Het
is van harte te hopen — en ik vertrouw daar stellig op —
dat Hoornik, overtuigd van de waarde van zijn dichterschap, weerstand zal kunnen bieden aan de verleidingen
eener indrukwekkende productiviteit. De tijd is dunkt
mij gekomen, dat hij de realiteit uitsluitend te eigen poetischen bate mag aanwenden en haar den dienst van zijn
toeschietelijk dichterschap nioet opzeggen om zich eindelijk in zijn dichtkunst zelfzuchtig te bevestigen. Zij heeft,
tragisch gemaskerd, lang genoeg met zijn hart en zijn ziel
haar onverantwoordelijk spel gespeeld!
DE ERFGENAAM

In de scherpzinnige interpretatie, die Marsman langs psy-

chologisch-analytischen weg van Hoorniks Mattheus heeft
gegeven (Groot Nederland, Juli 1939), concludeert hij, „dat
Mattheus in het geheele oeuvre van Hoornik een, in dubbelen zin hooge, uitzondering vormt" en hij vervolgt: „Ik

wil niet beweren dat dit gedicht volkomen buiten hem om
is ontstaan en nog minder, dat hij geen stuk van zichzelf er
in uitgedrukt heeft, maar tot de kernen van zijn natuur behoort het toch niet... De kern van Hoornik's natuur is volkomen gezond..." Op mij heeft het „episch gedicht"
Mattheus altijd den indruk gemaakt bij wijze van proefneming te zijn geschreven, zonder veel contrOle zelfs op
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de ontwikkeling van het thema en zonder voldoende besef
van de psychologische eischen, die zulk een verhalend gedicht in zake den zin der gebezigde symbolen aan den
dichter stelt : een werkstuk met onloochenbare kwaliteiten, getuigend, bij fragmenten, van een uitzonderlijk talent, maar niet een kunstwerk, waarin de dichter, menschelijk en creatief, volledig verscheen, zelfs niet een poeem,
waarmee Hoorniks wezen op overtuigende wijze gemoeid
was. Meer was dit het geval bij den poetisch zwakkeren
lyrischen cyclus Geboorte, waarvan de grondslag dan ook
herhaaldelijk in andere afzonderlijke gedichten onder varieerend aspect aan den dag is getreden.
Deze kleinere gedichten vertoonden veelal een tamelijk lapidair karakter ; het was alsof de stroomende emotie, kort
en heftig uit de broil van het gevoelsleven, gewoonlijk ten
gevolge van een reeele ervaring, opgestuwd plotseling tot
een steenharden vorm was gestold. De vorm ervan, klein
en grillig, herinnerde aan de toevallige barok van lavabrokken; zij verrasten door hun fantastische rhythmiek, die
bier, in zulke verzen, correleerde met een flitsende,
spontane, nog niet afgekoelde emotionaliteit. Soms, als de
gevoelskracht niet intensief genoeg was, schreef Hoornik
in dien tijd - de periode van Steenen en Special Marks (nit
Drie op een Perron) - langere gedichten, sonnetten gewoonlijk, die zich kenmerkten door eenverwilderde pathetiek, welke werd ingeklemd in een koele, maar door associatieve verbeelding weer ontredderde, plastiek. Wanneer
wij nu, met De Erfgenaam voor ons, terugdenken aan de
gedichten die hij heeft geschreven in 1938 en 1939, kunnen
wij die periode niet anders kwalificeeren dan als een van
voorbereiding, onzekerheid en gebrek aan poetische zelftucht. Het was altijd min of meer een toeval, dat Hoorniks
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vers deed gelukken : zijn gedichten werden aan den buitenkant van zijn wezen geconcipieerd — niet buiten zijn wezen! —; zij kwamen te snel en onbezonken tot stand, zoo
scheen het; de dichter gunde zijn sterk en levendig reageerende ontvankelijkheid voor emotioneele indrukken niet
de rust om, dieper zijn wezen beroerend en zich daar met
gewonnen ervaringen vermengend, voldragen en zelf
vruchtbaar een vorm aan te nemen, waarbinnen de oorspronkelijke spanning zich poetisch realiseeren kon. In vele
opzichten heeft Hoorniks poezie mij tot nu toe onbevredigd gelaten, al besefte ik wel, dat zijn nerveuse productiviteit te herleiden was tot een behoefte, waaraan hij zelf
door deze werkwijze niet kon voldoen: de behoefte aan
bezielde poezie, die hem zou moeten verlossen van de
kwellingen der werkelijkheid en redden uit de wereld van
aandoeningen die hem te frequent schokten. Meer als een
middel om de gewaarwordingen en emoties meester te
worden en zijn innerlijke verontrusting af te reageeren
schreef hij zijn poezie, dan dat zij, in zichzelf doel, de verzoening van ziel en wereld ten gevolge had. In zekeren zin
stond Hendrik in die periode voor dezelfde moeilijkheden
als Den Brabander : beiden hadden te kiezen tusschen hun
belangstelLing voor de wereld en de realiteit, die door hun
poezie niet gebaat en in hun poezie niet met de eigen persoonlijkheid en haar verlangens verzoend werden — en de
overgave van het eigen wezen aan het dichterschap, dat
zich in zijn musische drift, primair, bekommert om de
schoonheid en de levenskracht van de poezie, ten einde
daarin het verband tusschen werkelijkheid en droom, wereld en ziel te bevestigen tot een hechte en hierarchisch geordende eenheid.
Hoezeer het afstand nemen tot de realiteit van het dage92

lijksch leven met al zijn deerniswekkende bijzonderheden
en aangrijpende kleine feiten het dichterschap van Hoornik
heeft bevrijd, gezuiverd en veredeld, blijkt op overtuigende wijze uit zijn bundel De Erfgenaam. In een inleidend
kwatrijn bepaalt de dichter zijn gewijzigde situatie beknopt
en treffend:
wie leven moet, leeft dieper onder 't
ingeboren beeld der eenzaarnheid.
Het eerste, daaropvolgend, gedicht Tot de Muzen voltooit
deze persoonlijke kenschets in de richting van het kunstenaarschap : in de wereld der zinnelijke lusten vernedert de
mensch zich, maar hij ontwaakt tot het leven der schoonheid, wanneer hij ontredderd en bedroefd berouw gevoelt
over de veronachtzaming der Muzen die zich tijdens het
lustbedrijf schuil. hielden bij het hart.
De mond wordt minnende tot muil,
maar negen droomen
houden zich in de hartstreek schuil.
Over het naspel — om die negen —
sluiten de oogen zich van pijn.
De al te pathetische reacties, die zoo typeerend waren voor
zijn vroegere poezie, welker verbeeldingswereld de flitsende en associatieve weerslag was van bliksemsnel geboren
emoties die even snel verwoord als versmoord werden in
een gedicht, — deze soms onnatuurlijke gevoeligheid en
stellig niet poetisch verantwoorde vormgeving heeft in De
Erfgenaam plaats gemaakt voor een poezie, die — naar Hoorniks karakteristiek van het werk van Achterberg — overal
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„grond haalt” in het aandoeningsleven. Dit leven is eenvoudiger en eenzijdiger geworden, maar het heeft, door
veel te verliezen, veel gewonnen : de intensiteit is gegroeid
en gelijk daarmee de helderheid, waarmee de dichter zich
als mensch bewust is geworden van zijn aard en van de
diepste drijfveeren zijner creatieve activiteit. Zoo is hij nu
in staat in onopgesmukte taal, die in haar eenvoud echter
nergens simpel wordt, de spheer der eenzaamheid tot haar
poetische functie te herleiden en den nood van het menschelijk leven, dat losgeslagen is van de oorspronkelijke
bindingen met bloed en huis, te verbeelden in figuraties en
voorstellingen, die niet meer wortelen in realistische anecdotiek, maar hun kracht ontleenen aan de eenige zekerheid,
die een dichter kan worden geschonken : zijn dichterschap,
het vermogen, waarmede hij de feitelijkheden weet te
schouwen als wegwijzers naar een leven dat verder reikt
dan het zichtbare, maar zich alleen in het zichtbare onthult.
Deze zinrijkheid der realiteit heeft Hoornik niet intellectueel doorgrond, de ontdekking ervan heeft ook geen wijsgeerige consequenties voor hem gehad, - het is een louter
dichterlijke ervaring geweest die hem, als een genezende
kracht, met het leven, zelfs het smartelijkste daarvan: de
onmacht tot directe daadkracht, heeft verzoend. Zoolang,
immers, een dichter zijn levensbelang niet gevonden heeft
in het dichten, zoolang heeft hij zichzelf en dus zijn gemeenschapsfunctie miskend en verloochend.
Als ik mij niet vergis, heeft Hoorniks bewondering voor
Nijhoffs poezie op zijn eigen ontwikkeling een zeer gelukkigen invloed geoefend. Het is waar, dat deze invloed ook
in de behandeling van het poetisch instrument merkbaar is,
- een bezwaar acht ik dat, in dit stadium zijner evolutie,
geenszins. Enkele elementen uit Nijhoffs gevoelswereld
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hebben Hoornik het inzicht in zijn wezen onthuld. Van de
persoonlijke eenzaamheid uit is hij gerijpt tot iemand, die,
zijn onvermogen tot daadwerkelijk optreden beseffend als
een menschelijk tekort, de vermogens van zijn menschelijk
surplus naar waarde en functie heefi leeren schatten en er
het gebruik van maakt dat men ervan vergen kan. De cyclus Oorlog vertegenwoordigt in dezen bundel een keerpunt, een werkelijke crisis, die - als ik het goed zie - den
dichter ervoor zal behoeden, ooit weer terug te vallen tot
een poeziebeoefening, waarbij de „negen" in het gedrang
zouden kunnen komen. Het oude, dat zijn hart heeft bevangen, blijkt bij machte hem te leiden naar het nieuwe:
helder uitzicht op een wereld, die haar glans niet meer voor
zijn blik afsluit.
WOESTE HOEVE

De zomermiddag is als haar zoo blond;
het huis ligt hoog achter de steenen trappen;
door karresporen ziet men kindren stappen ;
soms ploft een appel hoorbaar op den grond.
Kleine insecten zingen om mijn mond
en om mijn ooren en mijn stugge haren,
die eenmaal zacht als die van meisjes waren,
toen moeder lachend er een strik in bond.
Als gij beseffen gaat, dat d'avond valt,
de herfst gaat waaien, en het pad versmalt,
zamel de appels in de ronde manden;
bouwt u een huis met ijzersterke wanden,
waarboven sterren als karbonkels branden,
een Woeste Hoeve als een vuist gebald.
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JAC. VAN HATTUM
DE WATERSCHEIDING

Tot voor korten tijd placht men in de letterkundige critiek
een drietal dichters aan te duiden met en samen te vatten
onder den term Amsterdamsche School: Jac. van Hattum,
Gerard den Brabander en Ed. Hoornik. Inderdaad hebben
deze drie hun domicilie in de hoofdstad des lands. Maar
daarniede is dan ook in feite alles gezegd wat te hunner gemeenschappelijke karakteriseering is vast te stellen. Een
School hebben zij, zelfs eenige jaren geleden toen zij nog
aanleiding konden geven tot het vermoeden van hun saamhoorigheid, nimmer gevormd; veeleer kon men hen ieder
afzonderlijk leerlingen noemen, die het meesterschap van
sommige belangrijke dichters-tijdgenooten erkenden ofnavolgden, en dat van een anderen dichter, wiens discipelen
zij werden geacht, verwierpen. Maar, hoe het ook zij, de
benaming Amsterdamsche School werd meer gebruikt als
een goedmoedig spottende aanduiding dan als een emstig
gemeende qualificatie.
Aanleiding tot het vereenigen van de namen van Van Hatturn, den Brabander en Hoornik was hun beoefening van
een sociaal-realistische poezie, die minder bekommering
toonde om aesthetische eischen en poetische resultaten dan
getuigde van een, wellicht diepe en oprechte, maatschappelijke deernis met de door lot en medemenschen misdeelden, die echter gewoonlijk te veel aan de anecdotische oppervlakte bleef om aangrijpend te worden of in een klaar
beeld de tijdelijkheid der feiten te bezweren tot de eeuwigheid van het menschelijk tekort. Op den duur hebben de
drie Amsterdamsche realisten ieder hun eigen weg gevonden en zich op eigen wijze tot dichters ontwikkeld. Gerard
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den Brabander heeft, onder invloed van Rilke, maar niet
minder uit zelfstandige kracht, den lyrischen grondtrek,
dien hij van den beginne heeft moeten bezitten om hem
zoo overtuigend te kunnen doen blijken, tot de substantie
en het persoonlijke merk van zijn gedichten gemaakt.
Hoornik, door zijn bewondering voor den lateren Nijhoff,
maar evenzeer uit de innerlijke behoefte aan een, in schoonheid en eenvoud openbloeiend, magisch realisme, dat zijn
wortels vindt in het zelf ervaren leven, bereikte in zijn
later werk een toon van zuiverheid en zelfbesef, die hem
tevoren slechts zelden was gegund. Een zekere mate van
rhetoriek — bij Hoornik gewoonlijk afwezig — kleeft Den
Brabander in enkele gedichten nog aan. Bij Van Hattum
daarentegen is het rhetorische, dat hem een deel van zijn
wezen xnoet zijn, tot nieuwe vormen van, niet minder rhetorische, poezie ontwikkeld.
Het debuut van Jac. van Hattum, De Pothoofdplant, bevatte
gedichten van verschillende allure, maar het meest toonde
hij zijn eigen gelaat als dichter in die, welke, geladen met
critiek, aan de humane zonden een lachspiegel voorhielden,
zooals ik het indertijd heb pogen te kenschetsen. Tegelijk
bemoeilijkte deze critische gezindheid het dichterschap van
Van Hattum zich te ontplooien : hij bleef veelmeer in gedichten van dezen aard de welsprekende pamflettist, de virtuose geeselaar, de scherpe en spitse op effect beluste boetprediker zonder distinctie en humor, dan dat hij in zijn
lyrischer stukken een persoonlijken toon wist te geven aan
een poezie, die kennelijk geinspireerd was op Leopold en
Engelman. Zijn talent is altijd boven iederen twijfel verheven geweest, maar zijn dichterschap — in den zin van verbeeldingsvlucht — heefi het vaak moeten afleggen tegen de
onbedwingbare neiging van den mensch Van Hattum, om
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„het woord te nemen”. Zich overgeven aan de verlokkingen van de taal en zich dienstbaar te maken aan haar
latente krachten, ten eincle, als dichter, de eigen ziel met
het rnysterie van de taal te doen samensmelten - dat is een
poetische daad, waartoe Van Hattum niet gemakkelijk kan
komen. Tusschen de taal en hem staan zijn sociale haat, zijn
onoverwinbare wrok, zijn gekunstelde fantasie, zijn onvermogen tot natuurlijk leven, zoo schijnt het. De poezie
moet bij hem de overvvinning trachten te behalen op een
reeks taaie, deels onwrikbare, weerstanden en slaagt daar
slechts zelden in. Zijn cynisme, zich uitend in een vervvrongen voorstelling van de natuurlijke wereld; zijn perversie,
ontstaan uit een merkwaardige ontvankelijkheid voor psychische afwijkingen en uit belangstelling voor psychologische analyse; zijn satirieke aanleg, versterkt door de noodzaak om zich te handhaven in een wereld, die hem een zoo
verwrongen en deerniswekkend gelaat voorhoudt, - dit
alles zijn voor hem evenzoovele belemmeringen geweest
op den weg, die hem naar zelfbevrij ding, natuurlijkheid en
eenvoud van gevoel en taal zou hebben moeten leiden.
Als men dit overweegt, beseffe men overigens, dat dit opgeschroefd verbalisme voor Van Hattum meer een middel
is om al deze weerstanden te overwinnen dan een beletsel
om het doel te bereiken. Met behulp van een rhetorische
prosodie tracht hij zich een weg te banen door een woud
van versdkkende en verstrikkende gevoelens 'en te komen
op de open, lichte plek, waar hij in deemoed het leven kan
aanbidden, de liefde genieten, het geluk aanvaarden. Het
is duidelijk, dat hij met en door zijn poezie dezen wensch
poogt te vervullen ; zoowel de woorden die hij schrijft als
de toon waarnaar hij streeft bewijzen, dat hij de machteloosheid van den mensch in de wereld als het essentieele
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van het leven ervaart en er tegen strijdt met al de middelen,
die hem als dichter ten dienste staan : de klacht en de verteedering, zoo goed als het protest en de aanklacht.
Sinds de publicatie van De Pothoofdplant zijn van Jac. van
Hattum geregeld bundels gedichten verschenen : Bilzenkruid, Frisia non cantat, Besondere Kennzeichen (in: Drie op
een Perron), Alleen thuis en onlangs De Waterscheiding. Deze
bundel is in twee afdeelingen gesplitst : de eerste omvat de
verzen, die naar Van Hattums inzicht lyrisch zijn, de tweede voor het meerendeel die, welke hij in De Pothoofdplant
zou hebben aangeduid als Terrestrisch en Humor. Ongetwijfeld vertoonen de gedichten uit de tweede reeks een
realistischer, cynischer, satirieker karakter dan die uit de
eerste. Hij zet er zijn oorspronkelijkste conceptiewijze van
de werkelijkheid in voort met een iets rustiger, bezonnener
accent. Voor zoover deze poezie tevens als humor wordt
op- en aangediend is zij, gelijk gemeenlijk bij dezen dichter, mislukt tot in de titels (Geweck-te Zon). Wat in dezen
bundel beter is geslaagd dan in de voorgaande blijkt to behooren tot de eerste, lyrische, afdeeling. Maar ook daar
verschijnt Van Hattum als het lid van de Amsterdamsche
trits, dat - althans naar mijn opvatting, die van het inzicht
der meeste andere critici afwijkt - juist omdat hij alleen
over rhetoriek als aggressiemiddel tegen de realiteit beschikt, de minste der drie moet worden geoordeeld. In
tegenstelling tot de volgorde, die voor deze Amsterdammers in acht wordt genomen, acht ik hen naar hun poetisch
belang het zuiverst aldus gerangschikt: Den Brabander,
Hoornik, Van Hattum en, als wij ons nu eindelijk eens geheel van deze quasi-schoolsche systematiek mogen bevrijden, stel ik Eric van der Steen (die overigens aan bundel99

lange momenten van inzinking kan lijden) zonder aarzeling voorop. Wellicht berust Vestdijks voorkeur voor Van
Hattum op zijn bijzonder ontwikkelden zin voor spitsvondige satire en ingewikkelde verbeelding; mijn voorkeur
voor een magisch en incantatiefgewordenrealiteitservaring
drijft inij juist een tegengestelde waardeeringsrichting uit.
Zelfs in Van Hattums beste gedichten: HerwonnenDichterschap, Gewond, enkele Kwatrijnen (3, 4, 5, 8, io en 11), Wel
altijd is 't mij, ofge keert..., D at ik u door de eeuwen draag... ,
Dienende zijn en toegewijd... (met herinneringen aan Leopold toch weer, zooals ook in het vierde der Sociale Kwatrijnen), Laatste Brief en Een Zonier, hindert nog altijd de
virtuose handigheid, waarmede hij het lyrisch accent door
de rhetorische conceptie heendrijft. Wat alle thetoriek,
maar vooral deze in wezen ouderwetsche (in tegenstelling
tot die van Gossaert, Bloem, Van der Leeuw, die althans in
hun beginperiode als reactie op Tachtig nieuw mocht heeten) eigen is : de redeneerlust, die de psychische opvlucht
belenimert en de verbeeldingsspheer onbereikbaar maakt dat rationeele in taalgebruik en voorstellingswijze - overheerscht zelfs nog hier, in deze toch zoo lyrisch schijnende
poezie. Neiging tot allegoriseeren, een verschijnsel dat altijd met den rhetorischen aanleg parallel gaat, openbaart
zich bij Van Hattum tot in zijn oogenschijnlijk verruktste
lyriek, o.a. door het, ook typographisch zoo onaantrekkelijk, gebruik van hoofdletters bij verheven of algemeene
begrippen. Ongevoeligheid voor de rhythmische beweging vaa het vers (of onkunde op het gebied der metrische
schriftuur?) treedt aan den dag in de herhaaldelijk foutieve
schrijfwijze, het i.p.v. 't, ik i.p.v. 'k, waardoor telkens de
metrische structuur, en dientengevolge de undulatie van
het vers, hapert en ontspoort.
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In de tweede afdeeling komen, tusschen de zoogenaarnde

realistische gedichten, ook specimina voor van romances,
sprookjes, parabelachtige moralisaties en kinderachtignaieve liedjes. Ik schreef indertijd reeds, naar aanleiding
van De Pothoofdplant, dat Van Hattums poetische productie
zeer gevarieerd, maar steeds geforceerd was en dat het essentieelste gebrek van zijn poezie schuilde in een gemis aan
niveau. De vraag, of daarin veel veranderd en verbeterd is,
blijft klemmen. In elk geval is het niveau ervan zeer ongelijk en dat is bedenkelijker dan wanneer de poetische resultaten van een op hoog niveau ingezet verbeeldingsleven
niet altijd even geslaagd zijn.
Laat ik een zijner beste gedichten citeeren tot slot:
WEL ALTIJD IS 'T MIJ, OF GE KEERT • •

Wel altijd is 't mij, of Ge keert;
ik heb U reeds zo vaak verwacht,
en wist Uw glimlach toegekeerd
de bloemen, die ik medebracht.
En onze dis werd weer, als toen,
versierd tot dat vertrouwd festijn;
twee mensen in een schone noen,

die om elkaar gelukkig zijn.
Ik drijf om U een stil betoon;
geen uur, dat ik U niet gedenk;
een dienen zonder winst of loon,
een teer en bateloos geschenk.
Ik zou niet leven zonder dat
en heb de zekerheid geweerd;
dit weten, dat ik. niets bezat
en dat Gij nimmer wederkeert.

M. VASALIS
PARKEN EN WOESTIJNEN

poezie
bier te lande den criticus geen gemakkelijk, tegelijk karakteriseerend en orienteerend, aanknoopingspunt biedt door
de verwantschap, die het vertoont met een reeds gevormde
figuur of met een dichtergroep, waarvan de gemeenschappelijke wezenstrekken bekend mogen worden ondersteld.
Invloed, affiniteit, navolging, overeenkomst - hetzij naar
het wezen, hetzij naar de vormgeving - zijn meestal onmiddellijk te signaleeren; gewoonlijk immers treedt een
debutant niet voor het front der poetische belangstelling
met innerlijke voltooidheid - gelukkig! -, of uiterlijke volmaaktheid - eveneens gelukkig. Niet om hen te denigreeren vermeldt de critiek dan hun tekortkomingen en groeikansen, maar om den lezer die van den criticus voorlichting verwacht daarin niet teleur te stellen. Iedere poezie
sluit, in zekeren zin, aan bij een traditie van yolk, school of
groep; iedere poezie verraadt het standpunt, dat de dichter
inneemt tegenover de realiteit en het raadsel dat wereld
beet. Zoo valt het de critiek dan ook bijna nooit moeilijk,
haar voorlichtende taak op deze wijze een uitgangspunt te
verschafien. Komt zulk een debuut niet van een dichter
maar van een dichteres, dan ligt het bovendien voor de
hand haar werk te vergelijken met dat van haar weinige
belangrijke collegae.
M. Vasalis heeft gedebuteerd in Groot Nederland en haar
eerste bundel, Parken en Woestijnen, is in de Helikon-reeks
verschenen. Toont haar poezie nu verwantschap met die
van dichters uit de groep der medewerkers aan Criterium,
of staat zij, gelijk de meesten die in Groot Nederland publiHet komt uiterst zelden voor, dat een debuut in de
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ceeren, los van ieder groepsverband? Zijn er kerunerken,
die ons een vergelijking opdringen met Clara Eggink,
Truus Gerhardt, Wanda Koopman, die zelf stuk voor stuk
bij haar debuut namen van bekende voorgangers in binnen- of buitenland in ons geheugen riepen? Het is wonderlijk, maar tegenover deze verzen van M. Vasalis laat ons
een beproefde en bruikbaar gebleken methode in den steek.
Dit kleine bundeltje met zijn een en twintig weinig omvangrijke gedichten is een op zichzelf staand verschijnsel.
Er manifesteert zich in deze poezie een vrouw met een volkomen natuurlijk talent en - wat meer zegt - een even natuurlijke reactiewijze ten opzichte van de werkelijkheid.
Natuurlijk beteekent hier echter geenszins : naief; zij reageert met de volheid van een rijpe persoonlijkheid en een
rijk gevoelsleven; haar ervaring beweegt zich allesbehalve
aan den buitenkant der werkelijkheid, evenmin als het oppervlakkig leeft in een spontane aandoenlijkheid of een bereidheid voor anecdotische emoties. Maar zoowel haar
reacties als haar ervaringen liggen buiten de spheer der cultuur en der eruditie; er is geen traditie aan te wijzen van
philosophie of litteratuur, waarbinnen de conceptie dezer
gedichten tot stand is gekomen of waaraan de dichteres
haar eigen scheppingsvermogen heeft georienteerd en geschoold. Mede daardoor is deze poezie zoo verrassend. Behalve dat, echter, evenzeer beangstigend. Het lijkt tnij namelijk zeer de vraag, of Vasalis - gesteld dat haar natuurlijke verbeeldingsdrang een anderen weg open vindt, waarlangs hij een in de natuur gelegen doel vindt dat hem
adaequaat kan bevredigen - niet voor de dichtkunst verloren is met dit eene kleine bundeltje. Haar poezie maakt zoo
weinig den indruk „gedichten'' te zijn, hun vormkarakter
is zoo uiterst miniem, zij geven zoozeer uit een vol1 03

strekt persoonlijke, slechts eenmaal voorkomende, psychische ondervinding te zijn opgegroeid, dat het mij niet
zou verbazen, als in deze verzen alle, voor deze dichteres
wezenlijke, innerlijke ervaring was neergelegd. Juist omdat zij niet steeds opnieuw door den anecdotischen kant der
realiteit wordt getroffen, maar, telkens, een enkelen keer —
en clan definitief— in spheer en karakter van een werkelijkheidsverschijnsel doordringt, zal haar productiviteit waarschijnlijk gering blijven en wellicht eindigen op het oogenblik, dat zij, in creadeven zin, haar werkelijkheid, psychisch, geheel heeft ontdekt en tegelijk veroverd.
Als men bedenkt, dat deze vraag wel door de feiten metterdaad zal worden beantwoord, is er geen enkele belemmering voor het genieten en bewonderen dezer gedichten, die
zulk een heldere intelligentie verraden zonder echter hun
structuur aan die intelligentie te ontleenen ,en zulk een
zielsdiepte en vrouwelijke sensibiliteit openbaren zonder in
snelle emotionaliteit hun facile trefkracht te zoeken. De
intelligentie schijnt in een uiterst gedifferenrieerde gemoedsontvankelijkheid verrekend te zijn op de wijze der
psychologische intuide. Angstervaringen, eenzaamheidsbeleving, simultane realiteitsimpressies, droomvisioenen,
mystieke extasen gebannen binnen de grenzen der natuurlijke waarneming, — zij wisselen elkaar af of doordringen
elkaar, maar altijd overtuigen zij van de waarachtigheid
van hun karakter, nooit zijn zij het „dichterlijk" resultaat
van psychologische analyse of overprikkelde fantasie. In
een gezonde, doch zeldzaamsusceptibele natuur vinden deze
ervaringen haar oorsprong uit een spontanevisie op „de gewoonste dingen'' groeien die verrassende beelden, welke telkens weer een simpel gedicht doen leven om een onvergetelijk motief, dat in zulk een beeld zijn authenticiteit bewijst.
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lk zag de tremor van de zee,
zijn zwellen — en weer haastig slinken,
zooals een groote keel kan drinken.

of:
der krekels heesche stroeve stemmen,
milliarden uiterst kleine remmen
schrammend de nacht... die gaat verloren.

of:
Toen, in dit strak-gespannen niet,
opeens van zeer dichtbij de regen
stil slikkend Tangs het raamkozijn.

of:
Als in een donkre smederij
spatten uit het rieten bosch
vonkenregens vogels los,

een zwerm van duizend vurige vlerken
stuift geel omhoog in 't sombere zwerk en
een ziedend hoog gezang breekt vrij.
Door de subtiele ontvankelijkheid van haar eigen natuur
staat Vasalis open voor al wat natuur is; door een verfijnde
intelligentie aan een mystieke gevoeligheid te verbinden, is
het haar mogelijk het wonder op te roepen van het psychisch element : zij stelt zich buiten den tijd en ziet de natuur zich in den tijd als een versneld drama afspelen. Maar
aan het eind van dit verrukt gedicht rijst de angst om het
visioen omhoog, en de inzet van intelligentie en natuurlijke gezondheid spiegelt zich in deze dubbele vraag, die
van een wanhoop getuigt, welke meermalen haar gevoelens van tweespalt begeleidt:
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Hoe k6n ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten?
Want bij alle natuurlijk geluk, dat dew dichteres beschoren is, laat de wanhoop dat zij het niet zal kunnen heroveren zich telkens ervaren, zoodra het gebroken is in de
tweeledigheid van bezinning en bezieling. En zelfs het genoten geluk is gedrenkt in een spheer van beklemmend verwachten of van het voorgevoel eener onverbiddelijke
wreedheid en onrust. Uit diepe verzonkenheid wordt zij
dan gewekt en herinnerd aan de dringende, driftige kracht,
die de natuur in wezen is en die zij ook in haar verschijning
manifesteert.
Een innige, peinzende droefgeestigheid, betrokken op het
eigen leven en wat daarin verloren ging, beheerscht dan
aan het slot een gedicht, dat de ongeschonden schoonheid
van het animale leven met allerfijnsten toets heeft geschetst :
Een pijnlijke herinnering:
zoo ben ik vroeger ook geweest.
Die gaafheid en zachtzinnigheid,
onzware ernst en droomerigheid,
o kon ik dat nog eens herwinnen,
kon ik nog eens opnieuw beginnen.
Zoo leeft ook de angst in haar voor den terugkeer naar
den meedoogenloozen tijd en naar de verplichting van
het menschelijk zelfbewustzijn:
Ontdooien van het vast verdriet
en o de pijn om te bewegen,
om niet meer dood te mogen zijn.
1o6

Er staan in Parken en Woestijnen enkele gedichten, die tot
de persoonlijkste en schoonste poezie behooren, die den
laatsten tijd is verschenen : In de Herfst, Tijd, Voorjaar,
De Trek, De Weg terug, Herfst en Kind in bet Licht.
Een bijzonder, bijna ontstellend, debuut.

GERRIT ACHTERBERG
OSMOSE

leder menschelijk uitdrukkingsmiddel wordt in dienst gesteld van het streven, om aan de buitenwereld waarin wij
ons geplaatst zien, een voor het bewustzijn begrijpelijken
vorm to geven. Naast kreet en gebaar, naast lichaamsbeweging en gelaats-expressie als reactie op de wereld die ons
omringt en als actie van primair karakter tegenover haar —
alle tezamen uitingen van primitief zelfgevoel ontwikkelen zich als secundaire (dat wil hier zeggen : dieper peilende en verder strekkende) middelen al die uitingswijzen,
materialen en instrumenten, waarmede de mensch als individualiteit zijn plaats bepaalt temidden van een omgeving,
die hem vooralsnog vormloos was voorgekomen en waarvan hij de onbegrijpelijkheid als een aggressie had ervaren.
Zoo wordt dus de menschelijke uitdrukking in eersten aanleg een bewustzijnsvorm, met behulp waarvan men de
chaotische en beangstigende onverstaanbaarheid en vijandigheid der natuur leert beheerschen ofbedwingen. Naamgeving, bijvoorbeeld, is reeds een, zij het nog primitief en
magisch, wapen tegen een buitenwereld van wezens en
dingen, die ons door hun „wonderbaarlijkheid" verschrikken en bedreigen. Met het „woord'', dat het „ding" aan107

duidt, ontrukken wij het aan de spheer der vijandigheid en
barmen het tusschen de onmiddellijke gegevens, die wij, als
natuurlijke wezens met nauwelijks ontwikkeld zelfbewustzijn, toch reeds in en door ons zelf bezitten. Op deze wijze
wordt de vijand overwonnen door hem te kapselen in het
weefsel van het steeds voorhanden zieleleven: wij beschikken nu door het woord over het ding als begrip en gedragen ons ertegenover gelijk een spin tegenover een vlieg in
zijn web I).
Vooraleer de uitdrukkingsmiddelen beschikbaar worden
voor nog verder reikende menschelijke bedoelingen, zijn zij
dus reeds ordeningsmiddelen, die meer de verstaanbaarheid
van de wereld voor ons dan die van ons voor de wereld
beoogen. Toch is de overgang van het eene doel naar het
andere gemakkelijk en niet ingrijpend: onder het aspect
van de bewuste ordening verstaat men elkaar, althans wanneer het gebied dat men bestrijken wil binnen de palen der
bewuste begrijpbaarheid ligt. Anders wordt dit, wanneer
men ook tot uitdrukking wil brengen wat niet door het
bewustzijn alleen te beheerschen is, maar wil doen verschijnen en voor anderen toegankelijk maken wat leeft in
het onbewuste of oprijst uit het onderbewuste met de middelen, die het bewustzijn (als actieve denkracht) heeft veroverd. Dan laat de mensch de beide phasen van uiting en
uitdrukking achter zich en begeeft zich naar een gebied
waar hij buiten zichzelf zou moeten kunnen treden om er
met bovenmenschelijke middelen van zichzelf als van een
ander te getuigen: het domein van de creatie is bereikt.
Daar de mensch echter alles met de beperkte en verschei1.) Blijft de vrees voor het „ding-wezen" grooter dan de
macht, die men erover bezit, dan wordt zulk een woord
taboe en de betrekking tot beide religieus.
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den vermogens zijner menschelijkheid zal moeten verwerven of voortbrengen, zal hij bij het gebruiken der bewustzijnsmiddelen, die ter ordening en formuleering van het
wereldbeeld dienst plegen te doen, terug moeten grijpen
naar een daarvoor gelegen stadium, naar de phase, waarin
het „uitdrukkingsmiddel" nog magische bezweringsformule was. Op deze wijze wordt het creatief gebruik der
expressie-middelen een synthese van primaire uiting en secundaire uitdrukking, met dien verstande dat deze synthese noch de eigenschappen van de eerste noch die van de
tweede bezit, maar als een chemische verbindin g een nieuwe
eigenschappenstructuur ontwikkelt en in haar uitzonderlijke qualiteit de normale verstaanbaarheid te boven gaat.
Dat komt clan in de practijk hierop neer, dat de taal als
creatief rniddel vaak buiten het begripsvermogen van den
gemiddelden mensch komt te liggen en slechts door taal te
blipen het contact met het bewuste leven niet geheel opoffert.
In de poezie, die een bijzonderder taalvorm. wordt naar
mate de schrijver zich meer van magische spelregels bedient, wordt deze ontwikkeling het duidelijkst openbaar.
Hier imxners krijgt de taalvorm een gedaante, die niet beantwoordt aan de eischen der omgangspractijk, doch opgroeit uit den innerlijken drang en nood van den scheppenden mensch, om een spiegelvorm van zichzelf voort te
brengen, zonder dat er een spiegel als dom en zielloos
terugkaatsingsvlak aanwezig is. Zulk een spiegelvorm is
dan ook een organisme, dat de essentieele fimcties van het
innerlijk leven van den dichter herschept tot een op nieuwe
wijze geordend geheel, waardoor wat zinloos leek zinrijk
blijkt te kunnen worden. Het ligt voor de hand, dat de
poetische vormgeving met haar eigen regels van vers, me109

trum, rijm, strophenbouw, enz. de taal een functie geeft,
die van de gewone hemelsbreed kan gaan verschillen. Er is
poezie die veel en poezie die weinig verwantschap vertoont met het conventioneel karakter der algemeene taal.
Tot die, welke nog voluit verband houdt met het prirnitiefkarakter van de nog niet bewust gereglementeerde taal
als uitdrukkingsmiddel van beeldende verstaanbaarheid,
behoort de poezie van Gerrit Achterberg, terwijl zij tevens
de spelregels veronachtzaamt, om een zoo direct mogelijke
woordmagie te kunnen bewerkstelligen.
Er zijn dichters, die met hun bewuste kennis van de wereld
tot het geheim van hun eigen leven weten door te dringen;
er zijn er, die door zich onbewust aan de wereld over te
geven het geheime centrum van 1k en wereld vinden; ook zijn er dichters, die eerst als zij de wereld den rug hebben toegewend de raadselachtige betrekking tusschen
mensch en wereld, tusschen 1k en Ander, ontwaren en er
levenslang door blijven gebiologeerd. Achterberg is een
dichter van de laatste categorie. Het geheim is voor hem
evenzeer de dood als het leven, de betrekking tusschen zijn
II( en het Andere is gereduceerd tot die tusschen zijn leven
en den dood van de Andere. Daarin ervaart hij de raadselachtige spanning, die hem tot dichter heeft gemaakt, want
het is deze spanning - durend en onverdraaglijk -, die hem
drijft tot een geheel eigen wijze van leven met het oogmerk haar op te heffen. Er is voor Achterberg geen ander
middel om dezen krampachtigen toestand te verhinderen,
althans te verzwakken, dan door de taal tot bezwerende
functies te versterken en in haar den vorm te vinden, die
het geheim dat hem kwelt aanvaardbaar maakt : een doorschijnende vorm, die de wegen waarlangs hij tot de Andere
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kan doordringen en met haar communieeren zichtbaar
maakt. Een vorm, die deze weg zelf is: z66 de taal te gebruiken, als een middel dat hem zijn leven doet bewustworden als een onbewuste beleving, verzoent dezen mensch
met zijn lot en deze verzoening, die dank zij de poezie tot
stand komt, brengt de taal in de spanning, welke het gevolg
is van de door dit proces bevrijde creadeve krachten. In het
grensgebied van bewuste uiting en onbewuste bezwering
bloeit deze poezie tot haar daemonische, nachtelijke
schoonheid. Ver van de realiteit, introspectief, vervuld van
angst voor het leven, boort Achterberg steeds weer een
weg naar de geborgenheid en den vrede, die voor de geboorte in den moederschoot en na het leven in den dood
worden gevonden. De vrouw, die, als doode, het hoofdthema van zijn gedichten is, blijkt evenzeer moeder als geliefde te zijn. Dat zij dit beide is, dat zij deze waarde heeft
gekregen, is het gevolg van het feit dat zij gestorven is.
Het verlangen naar „de vrouw" - zoo schijnt het mij toe kon pas ontstaan door de noodlottige zekerheid van haar
dood; de dood heeft hem van haar bevrijd, om hem met
haar te kunnen verbinden. De poezie van Achterberg is nu
een wijze geworden, waarop hij, terwille van de een-wording met de geliefde doode, de muren russchen dood en
leven kan doorbreken en de grens kan overschrijden. Zij
dxaagt daardoor het karakter van duistere, magische preveling ; de bewuste vorm dezer taal is zoo gering mogelijk,
omdat de dichter, door het formeele element ervan te versterken, het gediche hermetisch zou sluiten en de vlucht
van de ziel naar den anderen oever zou belemmeren. Aileen een wereldbeeld verdraagt een verbeelding in den
beeldvorm van een gedicht. Hier echter leeft de poezie uit
de behoefte, om het geslotene der realiteit te openen, om
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iederen beeldvorm te verbrijzelen en zoo aan den dichter
als mensch de kans te geven, om de benauwing van zijn
ziel op te heffen. Het bewuste Ik fungeert hier als middel,
om het onbewuste leven zoo veel mogelijk vrijheid te
schenken. Vaak wekken deze gedichten dan ook meer den
indruk van psychologisch verstaanbare stenogrammen dan
van ontraadselende, schoone of zinrijke, vormgevingen
van het levensgeheim. Het is of deze alchemist meer van
zijn huiveringwekkenden arbeid gewaagt dan dat hij het
goud zoekt dat hij zou willen vinden.
In weinig poezie wordt de dood zoo diep bemind als in
deze en zoozeer als de kern van het leven gevoeld als bier.
Met onvermoeibare hardnekkigheid poogt de dichter de
taal ertoe te vermurwen, hem binnen den bancirkel van
den dood toe te laten; in gedicht na gedicht dwingt hij
haar, vaak met succes, zich prijs te geven en lost hij zich op
in den dood, dien hij in zijn bewust leven niet kan bereiken, maar die zijn dieper leven zelf is geworden. Dichten,
gemeenschap stichten tusschen zichzelf en den dood, inwendig leven: het is bij Achterberg een en hetzelfde. Tot
die eenheid heeft de liefde hem den weg gewezen; de herinnering aan den dood der geliefde bindt liefde en dood
tezaam, en doet hem zijn verlangen uitsluitend richten op
den staat des doods als die van het werkelijk leven. Tot welk
een angstwekkend spel van vangst en vlucht, verlokking en
verstooting dit kan leiden blijke uit
EXIL

Dood in. dood uit verspil ik u
aan Joel en duur
en telkens zij t gij weer
even verhevigd nu.
II2

Het donker, dat zich samenstoot
tot uw gestalte, neemt de wijk
zoodra ik u mijn handen reik,
alsof gij nimmermeer besloot
te overnachten in het rijk
waarin gij mij tot u ontbood.
De bundel Osmose — een voortreffelijke titel voor deze
poezie bevat een groot aantal gedichten, die tot het beste
behooren van wat Achterberg heeft geschreven. Meer dan
Dead End, dat in 194o is verschenen, staat deze bundel op
het peil dat Achterberg moet bereiken, wil zijn poezie
geen cryptogram van persoonlijken aard worden. Het
subliem evenwicht, dat zijn beste gedichten bezitten — evenwicht tusschen magische bezwering en visionnaire verbeelding geeft ons het recht te spreken van een vaak gethale poezie.
—

NES TERGAST
GLAS EN SCHADUW

De bundel gedichten, waarmede Nes Tergast debuteert,
wekt onderscheidene critische reacties. Zijn werk overtuigt ongetwijfeld van talent; volkomen slechte verzen
komen er bijna niet in voor, al is op de meeste gedichten in bepaald opzicht wel iets aan te merken. Aan den
anderen kant teekent zich in deze poezie nog niet een persoonlijkheid of met een stelligen omtrek of met een wezen,
dat zich zelfs in minder geslaagde gedichten doet gelden op
een wijze, welke kleine tekortkomingen zou doen verge8
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ten. Het schijnt, dat Tergasts dichterschap samenhangt met
romantisch terugverlangen naar een reeel verleden, doch
evengoed met een tot sarcasme geneigd, bitter levensbesef,
gewonnen uit dezelfde ervaringen als die hem tot zijn weemoedige nostalgie inspireeren. Ware het niet dat een sterk
visueele aanleg hem telkens weer van zijn, waarschijnlijk
wezenlijken, dichterlijken grondslag afleidde, - zijn poezie
zou, onderstel ik, gemalckelijker en duidelijker een persoonlijk karakter openbaren dan nu het geval is. Het samensmelten van weemoed en verbittering, romantiek en
realisme, droom en werkelijkheidservaring, wordt voortdurend tegengehouden of gedwarsboomd door de verleiding, die er van een, tot visioen verhevigde, plasdsche concepde en een fantastisch verbeelden uitgaat. Zoo ontstaan
er gedichten, waarin de plasdek onzuiver is, of waarin de
beeldvorming is gedenatureerd; waarin de toon van romantisch verlangen en droefgeestig mijmeren zijn volheid
niet kan bereiken door een voortdurend ontsporen in een
plastiek, die kennelijk niet meer wordt ontleend aan observatie, maar zich aan den dichter opdringt uit de taal, die hij
met andere oogmerken was begonnen te instrumenteeren.
Het merkwaardige en teleurstellende is nu, dat juist deze
typisch poetische plasdek geen bevredigende aansluiting
weet te vinden bij den toon der gedichten. Op zichzelfimmers is zulk een beeldvorming, die uit de taal - als abstract
uitdrukkingsmiddel - groeit naar de sfeer van concrete visualiteit, door en door poetisch en geheel in overeenstemming met het karakter van het creatiefgebruik der taal. Bij
Tergast echter weet noch de toon de plasdek, noch de
plastiek den toon te overheerschen ; zij hinderen elkaar en
de een verijdelt herhaaldelijk het welslagen van de ander.
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SCHEMERING

Het daglicht glijdt den ijlen pijnboom uit
en hangt nog even om verloren rozen.
In het verlaten huis, bij tusschenpoozen,
springt lamplicht in een Joffe vensterruit.
De nacht staat weiflend in papaverkelken.
Wij zijn een klank, die nauwlijks wordt gemist,
ivoren droomen in den avondmist.
Er is een veege geur van het verwelken,
en aan twee werelden geleund, ontroeren
wij even voor wij doelloos verder gaan.
In 't water spiegelt een melaatsche maan
haar schaduwen en spottende contouren.
Het toegeven aan de verleiding, die een krachtig beeldend
woord op hem uitoefent, heeft Tergast er toe gebracht, in
een gedicht dat overigens een der meest persoonlijke uit
den bundel is een overmaat van kernachtige en typeerende
adjectieven aan to wenden, die juist een indruk wekken
van machteloosheid, tegengesteld dus aan wat zonder twijfel de bedoeling ervan is geweest. Een element van dringend spreken, een wil tot klemmende argumentatie, een
behoefte aan overtuigen, verleent aan Tergasts gedichten
soms een allure van acteeren of brengt binnen de verbeelding van het eene gedicht een warreling van losse, onsamenhangende plastische vondsten en duidelijke mededeelingen teweeg.

HS

MIJN KELDER

Als zon en maan met steenen smeten,
heb ik de deuren toegedaan
en ben langs half verteerde treden
den sullen kelder ingegaan.
Daar is de kleur van zeer versleten
wit licht om kisten komen staan,
waarin de jaren voortbestaan
die met mij op den pijpsteel beten.
Daar is een stoffig souvenir
van vroeger leven opgevangen
in een paar rozen van papier.
Daar is, aan een verroest scharnier,
een speeldooszwengel blijven hangen.
Misschien houdt slechts het dof verlangen
(maar sterk genoeg) naar het verleden
dit beursche vleesch in evenwicht,
en wordt het krimpend hart beleden
aan een van ouds geliefd gezicht
dat veeg en zonder teederheden
weer zijn halfduister werk verricht.
Waar paddestoel en schimmels vreten
in steenen wand en stroef gewricht,
heb ik de hatelijke veeten
met mij en met elk nieuw gedicht
in helsche stilten uitgestreden.
- En trad ik weder in het licht,
ik was to moe voor ieder spelen,
maar werd nochtans hierop gericht.
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Dit gedicht, dat naar opzet en realiseering, naar voorstelling en ervaringsuitdrukking, van niet geringe kwaliteit is,
zou al veel hebben gewonnen, indien er een flinke hoeveelheid „sprekende'' adjectieven in ware gesupprimeerd en
de nadrukkelijke felheid van beschrijving erin ware getemperd.
Overigens zou het van weinig poetisch begrip getuigen,
als men - gelijk de anonymus uit De Tijd (Anton van
Duinkerken) heeft gedaan - deze poezie verwerpt louter
op grond van niet altijd redelijk verantwoorde verbeelding.
Mij dunkt, dat men deze gedichten recht moet doen wedervaren, door ze te schatten naar hun positieve, opmerkelijke hoedanigheden. Wat er aan hun plasdsche zuiverheid
ontbreekt, wordt juist daardoor veelal - vergoed in hun
plastische suggestiekracht. Een gedichtentrits als Processie
bezit een geheimzinnig centrum, dat naar de peripherie
van de gedichten koppig doorstraalt. Wanneer men deze
drie korte gedichten aanrandt met een, slechts op redelijk
natellen en nakijken gebaseerde, cridek schieten niet deze
verzen tekort, maar de cridcus, die blijkbaar het meest essentieele kenmerk der poezie ondergeschikt wil maken aan
wat in een betoog praevaleert.
PROCESSIE

Ik draag van Uw gelaat
in mijn gemarteld droomen
het altoos onvolkomen
broos beeld ter bedevaart.
Wij zullen nimmer rusten,
en op den weg, voorgoed,
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— verloren in mijn bloed —
zult gij mij verontrusten.

De zon bespringt ons allerwegen
vanuit het naaldscherp grint
met gele wespensteken.
Het weeke vleesch ontbindt.
Wij praten van het kind,
de dorst spreekt ons niet tegen.
Aan 't einde staat de wind
gebogen om den regen.

Hervinden wij het wonder?
Eerst waar het water ronder
en aan geen kusten stoot,
zijn wij voorbij de kreten
van zon en wind en regen...
Daar vindt wellicht de dood
het U en rnij verzwegen
kortstondig schemerteeken.
1n zulk een gedicht, dat niet lijdt onder een overmaat van
beeldende attributen, zooals dat bij Tergast zoo vaak voorkomt, ontwikkelt zich een beeldende essentie, zoowel in.
den melodischen vorm als in de bewegingsstructuur. Een
zeldzaam suggestieve en spheerbepalende wending is „het
naaldscherp grint'' en „met gele wespensteken", Diet minder „aan 't einde staat de wincligebogen om den regen'', —
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een beslissende en onverbeterbare tegenstelling van een
doodgeschroeiden, zonnigen zomermiddag en de vertroostende mildheid van een bollen, vochtigen wind. Ook
de rijmwerking met haar e-, i-, en o-klanken in II en III
bevestigt harerzijds en met touter dichterlijke middelen
den innerlijken dwang, die het gedicht wenscht op te roepen.
Spiegelbeeld daarentegen - hoe verrassend van verbeeldingsvondst ook in de regels 3 en 4 - is een voorbeeld van
de gevaren, die het dichterschap van Nes Tergast, soms
beangstigend, bedreigen. Daar, en in te veel andere gedichten, geeft Tergast toe aan de neiging zich te forceeren
tot een straffe moderniteit. Een gemis aan eenvoudige natuurlijkheid eenerzijds, onvermogen tot het scheppen van
een strikt persoonlijke, verbijsterende, moderne „wereld"
anderzijds, doet zijn poezie dan derailleeren. Zijn werk
maakt in zulke gevallen den hinderlijken indruk te zijn
ontstaan onder den drang van een ongezonde eerzucht.
Het eenige, waar het op aankomt : de organische groei van
het motief, wordt met allesbehalve achtelooze willekeur
verminkt. Te vaak geschiedt dit, dan dat wij met voldoende zekerheid kunnen concludeeren tot Tergasts dichterliike
persoonlijkheid. Tusschen wat wellicht zijn wezen is - een
mannelijke melancholie, gepaard aan een getemperde verbittering - en den opgeschroefden, bijna verbeten, vorm
van zijn gedichten, geraakt de groeikracht beklemd die dat
wezenlijk element tot den staat der poezie had moeten
doen rijpen. Telkens weer, zoo schijnt het, verstoort de
ambitie van het overplastisch gedicht den evenwichtstoestand, waarin de kern van aard en aanleg zich natuurlijkerwijs zou kunnen ontplooien. Het gevolg van dit scheppingsprocede, dat het scheppingsproces vervangt, is, dat
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Tergasts persoonlijk centrum zoowel als zijn verbeeldingskracht in het gedrang komen en men zich afvraagt op
welke wijze het mogelijk is, uit de verbrokkeling der creatieve gegevens zijner poezie een gesloten levende figuur te
herstellen en op haar belangrijkheid te toetsen. Tergast laat
ons omtrent zijn wezenlijke beteekenis in het ongewisse en
speelt ons in krampachtige formulen en formaties een wereld van verwilderde toestanden of verwezen tronies voor,
waarin het soms uiterst moeilijk is te gelooven.
Wij tasten blind en met verstijfde handen,
met stilstaand bloed waarin de Poolnacht schreit,
en kloppen aan gescheurde gletscherwanden.
Een verre pinguin roept: er is geen eind.
Ook het beeld:
Aan 't venster krast de doodvermoeide maan
de broze uren die wij stom verloren.
moge op het eerste gehoor verbluffend origineel klinken in feite manifesteert het een machteloos overspannen en
ongecontroleerde behoefte aan epatante plastiek.
En toch: in Glas en Schaduw staan een paar prachtige gedichten, die den criticus er zelfs toe verplichten, op de tekortkomingen van dezen dichter met den meesten nadruk
te wijzen. Wie bij machte is gedichten te schrijven als
het aangrijpend-eenvoudige, authentieke Tropenwee, als
Droom, dat een getuigenis van inzicht in den tragischen
nood, doch evenzeer van verlangen naar de simpele bekoringen des levens is : als Klein Graf, dat beknopte, aan de
kleine gedichten van Hoornik herinnerende, mysterieuse
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vers met zijn suggestiefaangeduide verslagenheid in de herhaling van „een'' aan het begin van drie regels; als Gemis
met zijn schrijnenden slotregel, en de gedichten De Clown
en De Halfblinde, - hij heeft een verantwoordelijkheid
tegenover zichzelf, zoo groot, dat hij niet langer zijn talent
op het spel mag zetten voor een poezie, die de essentieelste
bestanddeelen van het scheppend vermogen laat overwoekeren door attributen, welke, beroofd van hun functioneele beteekenis en naar hun waarde overschat, de zuiverheid zelfs van hun eigen kracht schaden.

BERTUS AAFJES
HET GEVECHT MET DE MUZE

De Nederlandsche poezie is niet rijk aan zwerversfiguren,
die hun leven, dat zich recalcitrant of verbitterd van elk
burgerlijk bestaan heeft afgewend, hebben geopenbaard in
gedichten, welke het wezen van het zwerverschap door een
gelijkwaardig dichterschap weten uit te drukken. Toch
kennen wij in de moderne poezie twee geheel verschillende dichters, die, ieder op eigen wijze, hun onvrede met de
maatschappelijke existentie en hun romantischen droom
van een bevrijd doch moeilijk leven hebben belichaamd in
sterke en aangrijpende, tragische en bezeten poezie. Voor
den een, J. C. Bloem, voltrekt zich het zwerven veeleer in
zijn poezie dan in zijn leven: het verlangen naar andere
gewesten beteekent voor hem een gezindheid, een onrust
en een protest, dat zich verwezenlijkt en bevredigt tevens
in een verbeelding, waarin de realiteit wordt opgeheven.
Het romantische en tragische in Bloems dichterschap vloeit
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regelrecht voort uit de contrasten van zieleleven en werkelijkheid, van geluksdroom en banaliteit, van illusie en feitelijkheid. Hij is, op deze wijze, een voortgejaagde en verontruste, een nooit verzadigde en nooit gewortelde, doch
binnen de kleine ruimte van zijn land, zijn stad, zijn dagelijksch bestaan. De banden, die hem knellen en kwellen,
worden niet verbroken terwille van een daadwerkelijke
vrijheid in een andere ruimte, een ander werelddeel, of een
exotischer levensdecor. Zulk een verlangen als van Bloem
bezit een zekere bestendige doch ongerichte kracht, waarvoor de hulp van de ziel en haar vermogens toereikend is
als middel om aan de verterende werking ervan niet ten
gronde te gaan. Aan een aldus geaarde romantiek is een
element van classiciteit niet vreemd.
Slauerhoff daarentegen is het type geweest van den zwerver-dichter, voor wien verbreken en ontbinden een leN ensbehoefte in den letterlijksten zin des woords was : het bestendige en verankerde wekte een zoo lijflijken weerzin in
hem, dat hij terwille van de bevrijding alleen reeds een
„bestaan" zocht, dat zelfs geen vrijheid waarborgde, en
een geluk zocht, dat - dreigde het de vervulling te worden
van een verlangen of van een droom - roekeloos en hardvochdg moest wordenvernietigd met al de onmeedoogendheid, waardoor een romanticus zijn behoefte aan teleurstelling en ontgoocheling tragisch tracht te rechtvaardigen.
Dit element van onruststoken, spelbederven en dwarsdrijven openbaart zich zonder symbolischen verbeeldingsomhaal in de nerveuse gespannenheid van zijn gedichten,
maar evenzeer in de achtelooze creativiteit en de slordige
onbekommerdheid, waarmede hij zijn ceuvre niet heeft
opgebouwd maar afgeworpen. De romantische verbittering tegen het gevestigde was van zijn poezie niet het
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thema, doch hij vervulde zijn verzen van de ontgoocheling
tot in den aard van hun vorm toe, hij beleefde zijn zwerverschap opnieuw door middel van zijn poezie, in het tragische beeld der verdelging en in de tragische spheer van de
wanhoop. Minder een verlossing dan een intensieve bevestiging der verwerpelijke en verachte wereld, draagt
Slauerhoffs werk alle teekenen van een leven dat, door het
eene reeele feit te attaqueeren met het andere, zich nooit
aan versplintering heeft kunnen ontworstelen.
lets van arcadische natuurliefde gepaard aan romantischen
zwerflust vindt men in de verzen, die Bertus Aafjes — of
misschien Hoornik, als redacteur van Helikon, waarin. zij
zijn verschenen — bijeengebracht heeft onder den titel Het
Gevecht met de Muze. Het komt mij voor, dat wij hier in. de
stof dezer poezie niet te doen hebben met een zwerversnood, die voortkomt uit weerzin of weerspannigheid en
wanhoop, uit geluksdrift en onmacht tegenover de beklemming der realiteit, maar met een natuurlijke ongebondenheid, in existentieelen zoowel als in poetischen zin. Wellicht is het zelfs zoo, dat de poezie hier minder de uitdrukking, de verbeelding of de voortzetting van het zwerverslot is, dan het middel om een door niets en niemand gebonden leven te behoeden voor bandeloosheid. Niet zonder reden heeten deze gedichten tezamen Het Gevecht met de
Muze. De noodzaak, zooveel onbekommerd genotsverlangen en toegeeflijkheid jegens de primitieve instincten in
de vormen der rhythmisch gebreidelde taal te beheerschen
(en ook deze noodzaak als een instinct te gevoelen!), moet
dezen dichter wel de sensatie hebben gegeven van een
worsteling. Dat dit gevecht steeds ten gunste van de Muze,
van de poezie, werd beslist, wil ik geenszins beweren, maar
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wel moet ik erkennen, dat er zich onder de jongste dichters waarschijnlijk niet een bevindt met een zoo onmiskenbaren poetischen aanleg, zoo vervuld van musische verrukking, zoozeer in een woord een dichter, als Bertus Aafjes.
Maar welk een vaak bedroevend schouwspel leveren, juist
als men een onwankelbaar vertrouwen bezit in eens dichters diepste natuur en sterke begaafdheid, de resultaten van
zulk een gevecht met de Muze, wanneer deze van een overwinning aan den verkeerden, ongewenschten kant getuigen. Want voorloopig heeft Aafjes - de faun, de dagdief,
de zwerver - den strijd zooal niet gewonnen, dan toch zeker
niet verloren. Waar hij echter heeft moeten wijken voor de
volhardende en beklemmende bekoring der Muze, daar
ontstonden enkele ronduit prachtige gedichten, vol geheimzinnig, romantisch leven en van een soms onbegrijpelijk lichte droefgeestigheid.
Men zal uit deze opmerkingen hebben begrepen, dat ik
Aafjes een slordig en onverantwoordelijk beheerder acht
van de talenten die hem, zoo schijnt het mij toe, in ruime
mate zijn geschonken. Hij verstoort - en daarin gelijkt hij
op Slauerhoff, maar zonder diens moedwil - uit pure verveling, uit verachting voor het tijdroovend en geduldeischend metier, den stroom zijner bezieling of de harmonische afwikkeling van zijn vondst of inval. Een enkele
maal lijkt een gedicht zichzelfte voltooien met een natuurlijken gang, die stellig evenredig is aan de natuurlijke spheer
waarin Aafjes leeft. Maar dan weer duiken met ergerlijke
willekeur de attributen van dood en verval op in een omgeving, waar zij hun plaats niet kunnen vinden. De ervaringen van een leven, dat op zoo betrekkelijk ongecompliceerde wijze aansluiting zoekt bij de natuur en bij den zelfkant der maatschappij, bewegen zich uiteraard in een spheer,
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waarin de zuivere gevoelens van menschelijk en dierlijk
leven en sterven zonder veel tragiek, maar met een argeloos en diep besef, worden ondergaan. Hieruit ontstaan
dan de enkele gedichten, die van een wonderlijke luciditeit
en tegelijk van een mysterieuse bezetenheid zijn.
LANDELIJKE HERFST

Hoe krachteloos doleeren
de blaren door de perken;
de wind geeuwt door de kieren
van de gebarsten zerken;
de zwaluwloze hemel
staat als een leeg gehunker
over het grijs moeras;
alleen de oevers schuimen,
een nymph oogt door de pluimen:
d'uitspanning is verlaten
en doodstil het terras;
een kind sprokkelt er takken
met halfverkleumde handers
en dunt het siergewas.
Een schot verschuift de stilte
- geluid zet om in kilte over het lage land.
De hond klemt in zijn tanden
de dode goudfasant.
Aafjes' poezie herinnert soms aan die van Villon, van Breero, van Eichendorff en Rhijnvis Feith. Zijn romantische
verontwaardiging mengt zich gemakkelijk met een sier125

lijke tristesse; de idyllische realiteit van nymphen en meerminnen is veelal even sterk voor zijn verbeelding als die
van maatschappelijk misdeelden en verworpenen, die met melancholieke speelschheid gezien - zich bewegen in
de atmospheer en entourage van land of stad. Hij weet de
ballade te verjongen door haar weer tot een lied te herleiden, dat eer verwant is aan Halewijn clan aan Heine.
MODERNE BALLADE

De regen plonste op het gras,
het woud dat uitgestorven was
geleek een tuin die hangen bleef
aan stralen en niet verder dreef;
daar op een halfvermolmde tak
zat als een uitgedund conclave
het koor der zeven zwarte raven.
En ik: „Heren, hebt gij misschien
mijn allerliefste lief gezien?
zij is vanmorgen uitgelopen

om brood en kinderen te kopen,
alleen haar moeder zag haar gaan,
haar kraag hing bij haar halsje open."
En zij: „Dat is al duizend jaren,

tweeduizend jaar, drieduizend jaar,
geleden, toen de ooievaar
model stond voor het lastig baren;
toen is, tienduizend jaar geleden,
zij onder deze boom getreden,
nu ligt dat zoete lief begraven
onder het koor der zeven raven."
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„Heren!'', ik klapte in mijn handen,
hun ogen sloegen alle om
- een kwartslag naar barbarendom „Gij hebt dus met uw zwarte zeven
mijn zoete lief geen brood gegeven,
en wat de kinderen betreft''
- hun ogen stonden weer verheven „haar de schriftuur niet uitgelegd.”
Zij hokten dichter op de takken
tot een verbroedering bijeen,
lieten hun ravenkoppen zakken,
wantrouwende; toen sprak er een:
„Wie brood en kinderen wil kopen,
moet brood en kinderen verwekken,
hij hoede zich voor het Gesteenter
Toen klepperden de vogelbekken
en hun ontzettend: ha, ha, ha!
schoot wortel in mijn dor gebeente.
Prinses, die onder rotte blaren
versteende in de wereldmist,
ik tokkel op zes korenaren
een lied dat, bij gebrek aan snaren,
uit woekerplant en splijtzwam gist.
De kinderlijke verbazing, die een mensch overvalt wanneer hij tot een bestaan wordt gedwongen waartegen hij
niet is opgewassen, - de verrassing die een, in eenvoudige
levensbetrekkingen en in onverwikkelde sentimenten opgenomen man overrompelt, wanneer hij tegenover een
groot en raadselachtig complex van onoverzienbare ge1 27

beurtenissen komt to staan, - zijn met een, uit vele mislukkingen gewonnen, meesterschap (een roemrijke overwinning van de Muze) verbeeld in
DE LAATSTE BRIEF

De wereld scheen vol lichtere geluiden
en een soldaat sliep op zijn overjas.
Hij droomde lachend dat het vrede was
omdat er in zijn droom een klok ging luiden.
Er viel een vogel die geen vogel was
niet ver van hem tussen de warme kruiden,
en hij werd niet meer wakker want het gras
werd rood, een ieder weet wat dat beduidde.
Het regende en woei. Toen herbegon
achter de grijze lijn der horizon
het bulderen goedmoedig - der kanonnen.
Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef,
bevrijdde zich het laatste wat hij schreef:
liefste, de oorlog is nog niet begonnen.
1k verwacht van den dichter, die deze gedichten schreef en andere als : Dichters Epitaaf, De kwade Ruil, Muurbloem, Chanson assez triste - en bovendien tallooze malen
fragmenten of versregels, die getuigen van een uitzonderlijke musische begaafdheid en een talent, dat, mits onder
de tucht van zelfbeheersching, een betrouwbaar medium
zal blijken voor een bezieling die naar vormverbeelding
streeft, dat hij zal beseffen, hoeveel grooter het geluk is als
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men de Muze met bestendigheid liefheeft, dan wanneer
men haar bij tijd en wijle kort en driftig bezoekt, zoodat
het gevecht met haar meer het karakter heeft van wanhopig verzet dan van erotische uitdaging.

L. TH. LEHMANN
SUBJECTIEVE REPORTAGE
DAG- EN NACHTLAWAAI

Eenige jaren geleden, toen Jac. van Hattum, Gerard den
Brabander, M. Mok en Ed. Hoornik de jongste generatie
vormden en de litteraire critiek in moeilijkheden brachten
door hun leeftijd, die bij enkelen gelijk bleek te zijn aan die
der toenmalige „jongeren'' van De Vrje Bladen en De
Gemeenschap, ontstond de overtuiging, dat het met een
werkelijk jongste generatie in de Nederlandsche poezie
niet wilde lukken: Halbo C. Kool was en bleef een tiental
jaren onbetwistbaar Benjamin. Vermoedens van allerlei
aard en diepzinnige cultureele verklaringspogingen werden hiervoor van de zijde der oudere dichters en critici
ondernomen. De ingrijpende wijzigingen in opvoeding en
gedraging, in techniek en polideke mentaliteit, gevoegd
bij de ontwikkeling van de sport en haar vergoding moesten dienen aLs argurnenten, om een afkeerigheid van de
poezie, met name van de lyriek, aanvaardbaar, althans min
ofmeer begrijpelijk, te maken. De belangstelling der jeugd
was immers, onder invloed mede van de evolutie der visueele aandachtsexploitatie door film. en foto, zoo zeer van
het woord en de taalvormen, van het lezen en het schrijven, vervreemd dat niets natuurlijker scheen dan dat zij,
9
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met een hypertrophie van het gezichtsvermogen en daarmee gepaard gaande geestelijke gemakzucht, bovendien
meer naar het lichaam dan naar de ziel gestaald tengevolge
van sportprestaties, al wat naar litteratuur zweemde verfoeide als verouderd en niet adaequaat aan de eischen des
tijds. Om de eeuwigheid — heette het — placht zij zich althans steeds minder te bekommeren en voor geen der vormen, die de eeuwige beginselen trachtten uit te drukken in
een zoo vergankelijke aanduiding als de taal, had zij zooveel hoogmoedige verachting als voor poezie.
Naar mate de „tijd” meer beslag op de aandacht is gaan
leggen met zijn verbijsterende actualiteit, met zijn hart en
ziel ontredderende feiten- en gebeurtenissenvloed, groeide
echter het getal der jonge dichters enkelen van hen meer
nieuw dan Jong zienderoogen. Het schijnt wel, dat de onverwoestbare drang om een wereld van innerlijk leven te
bannen binnen de vormen eener schoonheid zich niet heeft
laten intimideeren door de veelvuldige aanslagen, die er op
haar vitaliteit zijn ondernomen. Integendeel : alleen dan
kan de actueele wereld vol gevaar, onheil en ondergangsverschrikking worden gedragen, indien de menschelijke
vermogens haar niet tegenstreven op haar eigen gebied,
doch haar spanning en gerucht verbeelden in vormen, die
er tot eigen heil en vruchtbaarheid hun voordeel mee kunnen doen. Dit is de meest efficiente wijze van verzet en alleen oppervlakkige beoordeelaars ontwaren in deze aanwending der moderne attributen, moderne nervositeit,
moderne actualiteit in dienst van de „eeuwige" poezie, het
bewijs, dat de dichters zich op dwaalwegen hebben begeven en de leidende en leven scheppende kracht van de ziel,
die de metaphysische waarden verdedigt, verzaken. Zoolang er poezie wordt geschreven, naar aanleiding waarvan
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en over welke thema's dan ook, zoolang spelen ziel en geest
hun oervermogens uit tegen de anti-creatieve verschijnselen van „fejt en uur".
De jongste dichtergeneratie bestaat niet slechts, zij is ook
actief en wei op de overtuigendste wijze: door haar werk,
door haar poezie. Aan critiek en essay gaat zij zich niet te
buiten, maar enkelen van hen ontwikkelen een verrassende
productiviteit, die wellicht Diet gelijkwaardig moet worden genoemd aan hun creativiteit, maar er toch wellicht de
gelegenheid toe voorbereidt. L. Th. Lehmann, negentien
jaar oud, publiceerde ongeveer tegelijkertijd in 194o twee
bundels gedichten, die bij alle bezwaren, welke men ertegen kan inbrengen, aanspraak maken op de volle belangstelling der Nederlandsche poeziecritiek en waarschijnlijk door hun karakter ook wel een bctrekkelijk grooten
lezerskring zullen bereiken. De titels der beide gedichtenbundels zijn welsprekend. deze dichter is een modern
mensch, die er behoefte toe gevoelt, verslag uit te brengen
van ervaringen, niet echter op de kwasi-objectieve manier
der journalistiek (in een toch kwasi-subjectieven „stij1"...
zie ons meest gelezen dagblad), maar openhartig subjectief.
Hij is ook niet een schuw romanticus van den ouden stempel, die het gerucht der dagen ontvlucht in de pure stilte der
roomzachte maannachten, — hij zoekt en geniet het dagen nachdawaai der groote steden. Deze subjectiviteit is niet
steeds voldoende waarborg voor persoonlijkheid, en de
sportieve durf tegenover bet aardsche en het hedendaagsche wordt gemeenlijk nog te zeer voorgedragen met het
verdachte Den-Doolaardgebaar van luidruchtigheid en
leeg bravour. Van zichzelf heeft hij in de biographische
aanteekeningen van In Aanbouw — een letterkundig jaarboekje voor 1939 o.a. gerapporteerd: „Dat ik geen zee131

man ben, beschouw ik als degeneratie. lk ben 1.77 meter
lang, weeg 70 kg, heb enige jaren gehockeyd en beoefen nu
athletiek. 1k schrijf verzen sinds 1936. Mijn werkwijze bestaat uit het imiteren van anderen." Men krijgt hieruit sterk
het vermoeden, dat Lehmanns ervaringen gebonden zullen
zijn aan een de puberteit nauwelijks ontwassen levensstaat.
Zijn gedichten bevestigen deze onderstelling. Het imiteeren - allicht van anderen - beperkt zich tot slechts weinige
en dan nog Nederlandsche dichters van onzen eigen tijd.
Zonder Vestdijk is Lehmanns poezie, die een verbinding is
van barokke plastiek en nuchtere feitelijkheid, niet wel
denkbaar. De duistere en kille bezetenheid, de Bosch-achtige fantasie en daemonic, die zoo kenmerkend is voor
Vestdijks meer plastische dan musische dichtkunst, weet
Lehmann echter nog slechts een enkele maal te bereiken.
Zijn verzen zijn opener, jongensachtiger, kwajongensachtiger. Meer door een vurig elan dan door intensieve bezieling worden zij gedreven; hun rhythme is meer brokkelig
en onbeheerscht dan barok en overplastisch; ook het schrijyen van gedichten schijnt wel een vorm van athletiek voor
dezen dichter. Het is te hopen - en alles wijst erop, dat deze
hoop niet ijdel zal zijn dat hij zijn diepte nog niet heeft
gevonden, want ware dit wel zoo, dan zou ons een schrille,
kille wereld in een uiterst pretentieuse voordracht te wachten staan. Veeleer geloof ik, dat bier een nog jonge man
(met overslaande stern), met een sterken aanleg en een niet
alledaagsch visueel vermogen, voorloopig nog niet in
staat tot ervaringen waarbij de ziel van essentieel belang is,
zich naar de wijze van zijn leven en ondervinding heeft uitgedrukt met onverzettelijken hartstocht en lichamelijk
welbehagen. Hier en daar, veelal aan het slot van zijn gedichten, slinkt reeds de luidruchtigheid van zijn elemen132

take stem die zich oefent en spant, sluipen aarzelend verteederingen van geenszins sentimenteelen aard het gedicht
binnen, wordt het timbre zijner zoo weinig melodische
verzen inniger en bewogener — beweeglijkheid overal meer
dan genoeg! — en begint een scheppend rhythme de overigens zoo stoutmoedig van beeld tot beeld springende voorstellingen te doordringen en te binden. In een enkel gedicht zelfs maakt de furieuse beeldendrift geheel plaats voor
een stemming, die gelukkig geen gevoelsverweekelijking
van noode heeft om zich suggestief te verwezenlijken.
REGEN

Het regenruisen nadert groot en dwingend,
en zet de grauwe muren wijd uiteen.
Elk onverwacht gevaar heeft mij omsingeld,
ik schuif stil voor de veil'ge ruiten heen.
lk ben zoo hooploos aan de nacht verslingerd,
alsof 'k een kind was en niet slechts alleen.
Ik heb geen lichaam, in dit wijder kringen
voel ik mijn hoofd nog als een kern van steen.
Het klokt tot in 't kozijn en ik bedenk,
hoe mild ditzelfde vocht jouw wimpers drenkt,
en onder de verpletering kruipt verlangen.
Vannacht was zeker ons geen bed te klein;
-wij konden, van onszelf bevrijd, bevangen
door dit geruis, in veil'ge haven zijn.
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Behalve van Vestdijk laten zich ook invloeden aanwijzen
van Marsman, Achterberg, Den Brabander en Hoornik,
maar steeds zoo, dat de „imitator" geen plagiator wordt.
Het element van zich in pazie vormende persoonlijkheid
moge clan. bij Lehmann nog niet groot zijn, — onpersoonlijk is zijn poEzie allerminst: de ondeeningen en invloeden
zijn, naar de mate van zijn ontvankelijkheid, die een gevolg
van zijn jeugd is, op curieuse wijze verwerkt. Vergelijk bijvoorbeeld met Marsmans Salto Mortale Lehrnarms La Plongeuse, en men zal begrijpen, hoe hier een hachelijk geval
op elegante manier is opgelost:
Penthesileia sprekend tot haar yolk?
In blauw kuras een marmerlijf bedwongen,
de amazonehelm is strak en wit.

De meeuw der blanke armen meet de einder,
't is of zij offert, maar aan welke god?
Want aan haar lichaamsnaald ondeent 't heelal
een nieuw en duiz'lend evenwicht. Granaat!

De meeuwen breken op hun spiegelbeeld.
Verbijt het roest clat naar uw tanden slaat.
Aan uitdrukkingskracht, aan originaliteit in de beeldspraak,
soms grenzend aan spitsvondigheid, soms ontaardend in
een zoo ver gaanden associatie-cultus dat het niet meer
mogelijk is de aanschouwelijkheid, waarnaar toch kennelijk gestreefd is, te betrappen, aan beweeglijkheid van geest,
ontbreekt het dezen jongen dichter stellig niet. Dat al deze
benijdenswaardige eigenschappen en talenten nog te veel
het uiterlijk van de wereld en haar verschijnselen, maar ook •
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de zichtbare, lichamelijke zijde van het psychisch leven betreffen, moet op rekening worden geschreven van onrijpheid en van den bekenden veroveringslust, die zoo typeerend is voor het puberteitsstadium. Liever deze symptomen trouwens dan andere, even bekende, maar minder
waardeerbare!
Een voortreffelijk specimen van de wereld, waarbinnen de
erotische voorstelling zich verbinden kan met harden realiteitszin en waarin rulle onbehouwenheid uitvloeit in de
uiterst genuanceerde subtiliteit van een uit de werkelijkheid opbloeiende verbeelding is wel:
BESCHEIDEN IDEAAL

Gezegend 't kleed dat de orientatie
op heel je lichaamskaart gemakklijk maakt.
En heel je hooggeplante, koele gratie,
die mij met ronde kin en wipneus raakt,
daar op je borst slechts schietschijfcentra rijpen
waarvan ik lijnen naar je navel trek.
Wacht je erop dat iemand je zal grijpen
aan 't krullenhengsel in je roze nek?
Dat is heel blond, je schudt het zo uitdagend
als waar, als ijle spil je heupen dragend,
j'aan bed en fotorij jezelf vertoont.
Mijn stem die soms daar komt per telefoon,
hij voelt, zich trillend op je oorschelp schragend,
een golftop in een beek van rozig schoon.
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Zoo leeft, verrassend en lijfelijk, het luidruchtig bestaan
van een sportieven schooljongen in deze gedichten, die puilen van attributen, ontleend aan de dagelijksche realiteit :
jeugdherbergen, fietsen, training, zingen met meisjes. Zeldzaam scherpe indrukken, opgedaan gedurende reizen (door
Denemarken bijv.), klaarblijkelijk per frets ondernomen en
in het langzame tempo van dit vehikel genoten, zijn te danken aan de gulzige aandacht zijner oogen, maar niet minder aan het reeds respectabel ontwikkeld verbaal vermogen
om ze te fixeeren. Dat Lehmann zijn gedichten niettemin
vrij heeft weten te houden van hinderlijk en suspect verbalisme is een der gunstige voorteekenen en als zij niet alle
bedriegen, mag de Nederlandsche litteratuur in hem een
dichter begroeten van bijzondere gaven, die er nog slechts
op wachten in dienst gesteld te worden van een omvangrijker en vooral psychischer ervaringsleven, om het rijpe
beeld te kunnen geven van een mannelijke, eerlijke, en dan
waarschijnlijk ook tragisch geworden, levensaanvaarding.

MAX DENDERMONDE
TIJDELIJK ISOLEMENT

Is er ooit een jonge dichtergeneratie voor het front der
openbare meening verschenen, die niet door haar aanwezigheid de onderscheidene gevestigde opvattingen der oudere generaties - vooral die der critici - heeft geschokt en de
belijders dezer overtuigingen of inzichten heeft gedwongen hun dierbaar geestelijk bezit opnieuw te toetsen en
zichzelf te herzien ? Welnu: is dit ook het geval met het
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jongste geslacht van dichters in Nederland? Het jongste
van een zestal jaren geleden was naar den leeftijd de gelijke
van dat van Slauerhoff en Marsman; het heeft betrekkelijk
weinig moeite gehad erkenning te verwerven bij hen die,
hoewel van denzelfden leeftijd, toch uit andere levenspraemissen hun wereldbeeld hadden gevormd en hun aesthetica (of aesthetische gevoeligheid) hadden ontwikkeld. Er
was nog wel, bier en daar zelfs principieel, verzet tegen
hun zoogeheeten „realisme" ; hun werd, soms terecht, verweten, dat de „anecdotiek" hunner ervaringswijze zoo belemmerend op de musische verrukking werkte, dat een
waarlijk dichterlijke bezieling de stof dezer poetische gegevens niet kon doordringen; men meende wel, dat zij door
hun aandacht voor en deernis met een reeelen, menschelijken of socialen nood de eeuwigheid van de wereld der
poezie verzaakten voor een aangelegenheid des tijds, die hoe aangrijpend ook in allerlei opzichten - toch slechts een
reeks vergankelijke verschijningsvormen voorhield aan
den dichter, voor wien het wezenlijke van den levensvorm
een grooter bekommering moest zijn dan de figurers zijner
ephemere manifestatie.
Vooral de romantische naturen onder de oudere critici (en
dichters), bijv. Engelman en Donker, hebben dit verzet het
meest gedocumenteerd voorgedragen; anderen, in wie de
zinnen feller begonnen te werken, zoodra zij met de jeugct
in aanraking kwamen, ondervonden bij hun contact met
het werk dier generatie de sensatie van het levenskrachtige
en gewaagde, en verheimelijkten hun vreugde niet over
wat zij voor zichzelf ontdekten aan nog in ontwikkeling
verkeerende vitale poetische drift in de gedichten van hun
later debuteerende leeftijdgenooten, die, door velerlei sodale omstandigheden vaak, een trager evolutie hadden
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doorgemaakt clan zij en die de wegen der poezie nog moesten vinden uit den doolhof der overrompelende indrukken en ervaringen van de alledaagsche werkelijkheid. Een
dezer cridci is Marsman geweest, die in gesprek en geschrift tot groote en eerlijke bewondering voor Achterberg,
Eric van der Steen, M. Mok, Gerard den Brabander, Ed.
Hoornik en Robert Franquinet (om enkelen te noemen)
bereid was. Het was hem altijd en kennelijk een persoonlijk
genoegen, als hij in hun werk de elementen ontwaarde en
op den duur krachtiger zag worden, die hij vroeger in zijn
naaste omgeving had ontbeerd of als hij bemerkte, dat er
in hen een schrOust leefde, die zoo positief was dat hij er
andere wenschen voorloopig graag voor opschortte.
Nu is er, sneller dan gewoonlijk, een jongste generatie op
de genoemde gevolgd, begrijpelijk snel, wanneer men
slechts bedenkt, dat er tusschen deze jongste en de vorige
een /eeftijds-verschil van bijna twintig jaren ligt. De twee
laatste generaties liggen op dit oogenblik mentaal niet bijzonder ver uit elkaar, hoewel het verschil in leeftijd grooter is dan gewoonLijk. De generade van Jac. van Hattum is
haar poetisch tekort door rijkere litteraire ontwikkeling
gaan inzien en heeft haar schade ingehaald; zij vertoont
duidelijk — men lette op Den Brabander en Hoornik — een
grooter bewogenheid in de taalverbeelding, ten koste van
een emotie die in het vlak der werkelijkheidsreactie bleef,
en op deze wijze is de aansluiting mogelijk geworden van
Aafjes, Marja, Lehmann, Vasalis, Tergast bij Van Hattum,
Van der Steen, Mok, enz. Beide groepen gevoelen zich
weliswaar niet een, maar vinden elkaar toch zonder stroefheid of ongemak in het maandblad Criterium en de bundelreeksen van Helikon. De groep dezer jongsten breidt zich,
onder de koesterende zorg van Ed. Hoornik, nog steeds
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uit: de gelegenheid maakt den diefmaar blijkbaar ook den
dichter. De prille talenten schieten, gelijk de classieke paddenstoelen uit den grond en het mogen dan niet alle champignons zijn, - ook minder edele zwammen hebben hun
bekoring van kleur en teekening, al zijn zij vaak voor den
mensch onverteerbaar of ongenietbaar. Ziedaar dan Buddingh', Dendermonde, Evenhuis, Den Tex...
In de Helikon-serie is dan verschenen Tijdelijk Isolement, een bundel gedichten van Max Dendermonde. De
persoonlijke signatuur van Dendermonde's poezie dunkt
znij nog niet zeer scherp omlijnd en overtuigend; klaarblijkelijk heeft jonge ontvankelijkheid hem onder invloed
gebracht van enkele verleidelijke voorbeelden uit zijn
geestelijke omgeving. Zijn keuze is daarbij - als wij dat
woord, dat een zekere mate van bewustheid onderstelt,
tenminste mogen gebruiken - niet altijd gelukkig geweest.
Tergast, Lehmann, Buddingh' en Aafjes vindt men met
hun minst aantrekkelijke eigenschappen in Dendermonde's
dichtwerk terug. De moedwillige en geforceerde beeldassociaties uit Tergasts poezie (en niet minder onverantwoord in die van Buddingh') duiken ook bij Dendermonde op: de onvolwassen vermenging van bijzonder „gevar
en jeugdige aandoenlijkheid gelijk bij Lehmann herhaalt
zich hier in Tydelijk Isolement; de schrille, artificieele huiver
in sommige opzettelijk macabere of fantastische romancen
van Aafjes worden bij hem tammer en burgerlijker, minder virtuoos vooral, gedupliceerd.
Aan het talent van Max Dendermonde wil en kan ik, op
grondvan dezen eersten bun del, echter niet twijfelen. D eBallade van Den Gulden Glimlach, waarmede de reeks wordt
geopend, is een frisch en lenig gedicht, waarin het balladeske motief - ietwat gezocht, maar dat hindert in dit genre
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niet — knap is verwerkt en opgelost; bovendien maakt
Dendermonde zich bier geheel van Aafjes' atmospheer vrij,
wat van de Ouderwetse Ballade aan het eind van den bundel
geenszins kan worden getuigd. Tusschen dit begin en dit
einde : gedichten van ondoordachten overmoed, lustig,
vluchtig en jeugdig, zonder besef van al wat er met de erin
aangeraakte thema's feitelijk gemoeid is. Een enkelen keer
slaat zijn toon werkelijk aan: soms krijgt de aesthetiseerende achteloosheid van beeld en klank plotseling diepte en
verschijnt er een levende, menschelijke gestalte uit de taal,
die dan haar gemakkelijken gang verwisselt voor de betooverender vermogens van een verbeeldend rhythme:
JACOBA

Jacoba zag hoe eenzaam alles was,
hoe wit de winter op de tinnen rustte.
Een knecht liet sporen in de verse sneeuw
als tekens van zijn mannelijke pas,
die haar zo wonderbaarlijk verontrustte;
haar huivering stied in een lichte geeuw.
En later stiet haar statige kornet
onachtzaam vlokken van de laagste takken
en keek zij trots, hoe of een zwarte zwaan
uit de bevroren vijvers werd ontzet.
Dan, aarzlend in de ruwgeslagen wakken,
dreef hij verhongerd op Jacoba aan.
Zij liet hem eten uit haar dunne hand
en wist de knechten doodstil om haar been,
dichtbij, doch niemand zag de kleine traan,
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die, snel bevriezend in haar kostbaar kant,
haar deze moede zin te geven scheen :
wie kent in mij de ingevroren zwaan?
Ook in Ontdekking verdiept zich een klein „geval" tot een
klein gedicht van intenser verbeelding dan menig zijner
gedichten van belangrijker allure en opzichtiger zwier vertoont. Eenvoud van bewoording, verstrakking van plastiek en vooral een (niet redelijke) maar visueele contrOle op
de geevoceerde beelden zou deze poezie ten zeerste aan
waarde doen winnen. In bijna al zijn gedichten treffen subtiliteiten van verbeelding naast gekunstelde beeldspraak,
een warm en natuurlijk taalgevoel, bezield door een oorspronkelijke visie, naast de leegte van een psychisch nog
onvoldragen menschelijk ervaringsleven.
Ik verwacht iets van een dick ter, die verzen schrijft als Het
Meisje, Jacoba, Ontdekking, Daal op een Zwaan. Vele andere blinken uit in fragmenten, in de meeste echter wordt
aan de invallen der fantasie in barokke successie de voorkeur
geschonken boven een geleidelijk zich in den vorm ontwikkelende bezieling, die — en dat wordt door velen te zelden beseft — een doordringender en gehallucineerder
spheer weet te wekken dan heel die grillige, maar zoo weinig authentieke, grootsprakige „poezie", die zwevend
blijft, omdat zij is voortgekomen uit een talent zonder
groeibodem, en dus in steriliteit verijlt.

*
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PIERRE H. DUBOIS
IN DEN VREEMDE

Er zijn in de poezie der laatste vijfjaren markanter figuren
opgetreden dan Pierre H. Dubois; dat staat wel vast. Bertus Aafjes en M. Vasalis zijn, niet alleen in dit bepaalde
tijdsbestek, verrassende verschijningen, maar in iedere andere periode zouden zij evengoed bewondering en geestdrift hebben gewekt wegens hun buitentijdelijke, waarlijk
poetische qualiteiten: hun beider waarde schuilt niet in hun
actueel-historische belangrijkheid, doch veeleer in de geaardheid van hun wezen, zooals zich die in de bezieldheid
hunner poezie manifesteert. Aafjes wordt als dichter nergens door zijnverstandelijken aanleg gehinderd ; Vasalis stelt
haar lucide intelligentie, die wellicht nog meer een wonderlijk bewerktuigde intuide is, in dienst van een vrouwelijke
gevoeligheid voor nuance, atmospheer en psychische existentie op zulk een wijze, dat een com.plete wereld van klein
formaat, maar penetrante scherpte en helderen omtrek ontstaat. Niet ieder, die zich tot dichten geroepen acht, is echter een dichter van zoo zuivere bezieling en uit zoo onmiskenbare noodzaak als de beide genoemde verschijningen 1).
Dit neemt niet weg, dat ook Dubois recht heeft op belangstelling en waardeering. In enkele essays van zijn hand
heeft hij zich doen kennen als iemand met onderscheidingsvermogen en scherpzinnigheid, wiens denkvermogen
vooralsnog grooter is dan zijn kennis van zaken en wiens
geestelijke souplesse die van zijn schrijftrant overtreft. Een
gebrek aan taalbeheersching belet hem meermalen de overtuigende en definitieve formuleeringen te vinden, die den
Pierre Kemp en Gerrit Achterberg vallen buiten de
periode, die hier als grens wordt gesteld.
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indruk zouden moeten bevestigen van zijn denkbekwaamheid.
Een enkele maal publiceert Dubois, gewoonlijk in Criterium, gedichten. Sterk is deze poezie allerminst. Maar dit
mag niet de eenige maatstaf zijn bij de beoordeeling van
een kunst. Behake aan kracht moet aandacht worden geschonken aan zuiverheid, zooals die zich openbaart in de
oprechtheid van verbeelding en toon. Welnu: de psychische motieven van eenzaarnheidsgevoel en schroom, cloch
niet minder de verdrongen drift naar grooter ruimte en
hartstochtelijker bewogenheid - motieven, bijna zoo oud
als de poezie zelf en zeker in de individualistische periode
overbekend - treden hier aan den dag en stempelen deze
gedichten niet tot typisch modeme poezie. En toch klinkt
er een ondertoon in door, die niet moge worden miskend.
Het gevaar, dat deze zal worden veronachtzaamd naar zijn
beteekenis, dunkt mij niet gering of denkbeeldig. De zich
bijna verontschuldigende bedeesdheid, waarmee Dubois
zijn lyriek voordraagt, doet vreezen, dat men de ironie, die
hij als wapen tegen zijn eigen gevoeligheid keert, niet ontwaren zal. En deze ironie (die een enkele maal wordt verscherpt tot cynisme) is het juist, welke een „modem" accent verleent aan deze in schijn onopmerkelijke poezie.
Ongetwijfeld stamt deze ironische gezindheid uit dezelfde
intelligentie, die ook zijn essays kenmerkt. Dubois, hoe
zeer ook geneigd tot erodsche romantiek en bedreigd door
de verleidelijke begoocheling der droomen, wenscht van
dezen aanleg niet het slachtoffer te worden. Daarom geeft
hij even vaak toe aan zijn koele, soms zelfs meedoogenlooze, crithek op de eigen gevoelsdrift als aan het verlangen
om zich in. liefde en droom van deze zelfbespiegeling te
verlossen. Zoo krijgt men dan ook gemeenlijk den indruk,
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dat zijn gedichten op twee themata zijn gebouwd of dat
twee spoelen, zich in tegengestelde richting bewegend, samen het weefsel zijner poezie voortbrengen. Merkwaardig
is daarbij, dat het resultaat geenszins schril, flitsend ofwrang
kan worden genoemd, omdat hij er wonderwel in is geslaagd, de beide spheren in de harmonische muziek van
een toon te doen samenklinken.
DROOMEN EN WONDEREN
VII

Wanneer ik oplos in den droom, lien ik nooit droom,
wek mij dan niet, maar gun mijn slaap dit recht.
Denk niet van mij, dat ik voor waarheid schroom,
ik wist maar al te vaak : dit is niet echt.
Maar als ik slaap, dan is haar droom in mij
en zegt mij alles wat ik wilde weten,
dat zij nog leeft en mij niet is vergeten
en andere lieve leugens over mij.
Ik heb dit gedicht, uit een reeks van negen, niet geciteerd
omdat het in den bundel In den Vreemde, het beste specimen van Dubois' dichtkunst zou zijn, of althans een gaaf,
grootsch of sterk vers. Maar uitsluitend omdat het zoo
typeerend is voor zijn, door cynische argwaan gecontroleerde, romantische erotiek. De herfst, met zijn melancholia en diepe geuren het jaargetij bij uitstek voor de
spheer van sloopend verlangen, is voor een natuur als Dubois juist het „midder om van de onrust te worden bevrij d.
Eerst als de najaarsregen op de ruiten striemt
verdwijnt wellicht de onrust die mij hindert,
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omdat haar ster, een zomernacht ontkiemd,
toch in den herfst van ieder jaar vermindert.
Een van zuivere (en zelfs niet zwakke) verbeeldingskracht

getuigende visie als : „haar ster, een zomernacht ontkiemd"
treft ons meermalen en het is misschien het betreurenswaardig gevolg van den mineurtoon, waarin heel deze
poezie klinkt, dat dergelijke beelden als het ware verloren
gaan voor de aandacht, die meer geboeid wordt door het
volgehouden timbre dan geprikkeld door plastische verrassingen.
Bij nadere beschouwing blijkt deze toon zelfs fnuikend
voor de waardeering, waarop de confrontatie aanspraak
mag maken, die de dichter ensceneert in het eerste der drie
Gedichten. Er spreekt, zooal geen krachtig leven, dan toch
persoonlifte moed en de ernst van een steeds op het leven
gericht geweten uit dit gedicht, dat een oogenblik herinnert aan Marsmans Voorschrift:
Alles is anders geworden
dan ik het had gedroomd,
niet met geweld als van horden
maar nederig en beschroomd,
kan ik het leven worm en
naar mijn eigen wisslende wil;
naar mijn eigen wisselend inzicht
stel ik voor mijzelf de normen
die ik voor niemand wil.
En als het er eenmaal ligt
het werk dat ik dan zal volbrengen,
dan kan het alleen mijzelf
als een vloek aanzien en zeggen:
I0
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„om het gevangene: ween!
en naar het begeerde: deli'!"
Want waar moet het anders heen.
Een enkelen keer gelukt het Dubois in een gedicht precies
een volledig beeld te ontwerpen van innerlijke bewogenheid en van de wereld, waarin hij deze ervaring omdraagt;
dan drukt de stemming der realiteitsbeschrijving, doeltreffend en van scheppende emode vervuld, nauwkeurig en
gevoelig tegelijk, het thema uit, dat het gedicht leven en
vorm heeft gegeven: een synthese van sensueele aandoening, bittere ervaring van wanhoop en naislukking, openhartige erkenning van. vitaal onvermogen en sensibele intoneering van die spheer, welke het beste wordt aangeduid
met „afscheid”.
EEN MORGEN

Weer breekt een ochtend aan en weer grijs licht.
Het strijkt versomberd langs de vensterruiten.
Zij, op het bed, houdt moe haar blik gericht
op 't grauw der muren en de lucht daarbuiten.
1.1( streel haar rugvel, waar mijn arm om ligt,
en kus de haarval, die niet is te stuiten
en droever wordt, omdat haar mond niet zwicht
en mijn mond met de hare niet kan sluiten.
Wanhopig voel ik, hoe zij mij ontzinkt;
haar aanklacht is te helder om te vreezen,
maar wordt door dreigingen te dicht omkringd.
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En wat die mond Ilia zegt, - ik kan het lezen
in. 't starend oog, waaraan geen traan ontspringt,
waarin meer leed ligt dan ik kan genezen.
Het is te hopen - en niet alleen voor Dubois -, dat zulke
poezie ten gevolge van haar ingetogenheid en kieschheid
niet zal worden miskend.
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J. C. BLOEM
DE NEDERLAAG

Sinds Bloem aan het einde van den bundel Het Verlangen (1921) de deels rhetorische, deels symbolische poezie
zijner jeugd vaarwel zeide, heeft hij zich menschelijk ontplooid in een dichterschap dat, beter dan welk ander, ten
bewijze kan strekken van de bezielende kracht en de veredelende functie der poetische vormen. Naarmate het
„dichterlijk" zeggingsverlangen en het traditioneel romantisch beeldenspel hun bekoring voor hem gingen verliezen, is de inhoud van zijn leven en het besef der levenswaarden meer en meer de drijfkracht geworden van zijn
schrijverschap. De ervaringen en ontgoochelingen hadden
hem er evenwel toe kunnen verleiden daarvoor een uitdrukkingsvorm te kiezen, welke door zijn directheid pijnlijk en beschamend, door zijn overmaat aan nog levende
gevoelsassociaties sentimenteel, pathetisch en exhibitionistisch had kunnen worden. Men moet het op rekening van
Bloems onverwoestbaar en weerbarstig dichterschap schrijven, dat hij uit deze stof de bezielende en adelende krachten
heeft weten te bevrijden, die hem in staat stellen voortdurend zijn „all zu menschliche" emoties te purifieeren en te
sublimeeren tot gedichten, welke door hun naakte bewoording borg blijven voor de intensiteit der oorspronkelijke
gevoelservaring, doch tegelijkertijd in toon en rhythme de
daaglijkschheid dezer ondervindingen uitheffen boven het
niveau van het leven tot de gewesten der poetische betoovering.
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Zoowel in Bloems voorlaatste publicatie Media Vita,
als in zijn laatsten bundel verzen De Nederlaag openbaart zich dit bewonderenswaardig dichterschap, dit zeldzaam creatief vermogen. De gegevens van het, zich in
steeds somberder wordende vereenzaming voltrekkend,
levenslot, van een mistroostige aan radeloosheid rakende
neerslachtigheid, van wanhoop en doodsverlangen, treden
in beide bundels, maar uiteraard vooral in den laatsten, aan
den dag in „verbeeldingen" en „vormen", zoo doorzield,
beheerscht en van meer dan gewone menschelijke luciditeit doorstraald, dat men niet meer kan twijfelen aan het
vermoeden, dat hij, wien zulk een diep inzicht in lot en
leven werd geschonken, wien het doodsverlangen door
zulk. een klein geluk in evenwicht kan worden gehouden,
den aanval en de ondermijning ten einde toe zal weten te
weerstaan.
Op deze wijze groeit de nederlaag, in het leven geleden,
tot een zege op datzelfde leven behaald door de onvernietigbaarste vermogens van den creatieven mensch: ilcbesef en verbeeldingskracht. Wie zoo, de dreiging der onloochenbare feiten doorziende, den vorm vindt, waarin zij
in een visie herschikt en gelijktijdig bedwongen worden,
is een geluk deelachtig, dat verre uitrijst boven elk geluk,
dat het „feitelijk" leven, actueel en vergankelijk, vermag
te schenken. Vriendschap, liefde, vaderschap, troost, herinnering, jeugd en droom, — zij wegen niet op tegen den
zegen, dien de gave der verbeelding en de vervoering van
het dichterschap den mensch ongevraagd toereiken, om er
de ontluisterde werkelijkheid en de teleurstellingen door te
metamorphoseeren tot een nieuwen droom, waarin de
wonden worden geheeld en die een verzoening bewerkstelligt, welke onmacht en smart zinrijk blijkt te maken.
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Moge 66n gedicht van Bloem als getuigenis van dit inzicht
en als voorbeeld van zijn even droefgeestig als berustende
poEzie worden aangehaald:
LATER LEVEN

Hout voor het vuur, een boek en een glas wijn,
Dit zijn de dingen van het latere leven,
Die den alleen gewordene nooit begeven,
Maar steeds ter hand en nooit onwillig zijn.
Het lijkt wel weinig, wanneer men de lijn
Teruggaat, die het leven heeft beschreven,
En dan een troost slechts vindt na heel dit streven:
Dat er een einde komt aan alle pijn.
Misschien. Misschien ook is dit nog het meest,
Die eendre dagen, die hun waden binden
Om wat geneest, maar nooit geheel geneest.
De wolken trekken langs dezelfde lucht.
Hetzelfde water stroomt. Dezelfde winden
Maken om de' eenzame 'tzelfde gerucht.

*
H. W. J. M. KEULS
DE DANSENDE LAMP

Tusschen de helder-sluimerende geheimzinnigheid van

Bunings eerste verzen en Bloems gedichten met hun
droefgeestig en noodlottig accent verschijnt de poezie van
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Keuls als werk, dat van de eene de edele bekoring en de
diepe verzonkenheid, van de andere de levenswijze bitterheid mist. Deze gebreken, - dit tekort aan stijgkracht, accent en bezwerenden toon, treft ons bij Keuls in de eerste
plaats. Pas daarna, denkend over de mogelijke oorzaken
van wat ons onbevredigd laat, beseffen wij, dat al deze gedichten een persoonlijke, scherp bepaalde levensbeschouwing ontberen, waardoor wel vele verzen afzonderlijk een
zekere aantrekkelijkheid bezitten, maar waardoor een bundel als geheel iets vaags en wezenloos behoudt. Keuls is
meer een dichterlijk gevoelig mensch met het vermogen
begaafd en met den drang bezield om zijn aandoeningen
en lotsgewaarwordingen onder woorden te brengen, die
zich door milden toon en wazige mijmerspheer onderscheiden, dan een geboren dichter in dien zin, dat de taalkracht
hem noopt eigen vormende kracht aan haar te meten en
dat de energieenvan de taal ook den zwaksten gevoelens van
den dichter het eigenaardig definitieve verleenen, waardoor gedichten openbaringen worden van leven, hetzij in
jubelende verheffing, hetzij in wijze bezinning. Een gedicht van Keuls nu heeft niets verrassends, omdat zijn wereld, van karakter weinig indrukwekkend, wordt neergelegd in een bijna steeds conventioneele taal, die week en
teeder !mar nooit stralend of veerkrachtig is.
Bij vergelijking van den bundel Om de stilte (1924) met
deze uit 1935, constateert men zelfs een onmiskenbare inzinking. De glans, dien de woorden uit eerstgenoemden
bundel nog wel bezaten, is hier verdoft; de ijle bekoring
van verzen als De Fluitspeler mist men in dezen bundel.
En de goede gedichten uit Om de Stilte vindt men hier
als het ware in andere, niet verbeterde, redactie terug. Zij
drukken dezelfde onrust van het hart, de zalige vergetel151

heid in den Broom, het onstilbaar verlangen naar den dood
als bevrijder en hetzelfde geloof in God, rustig en gelijkmatig, zonder krampachtigheid of verterenden hartstocht,
in welverzorgden vorm uit.
Enkele fragmenten treffen dieper. Soms bloeit aarzelend en
langzaam het gedicht naar een sterker en doordringender
toon toe open (blz. 8, le terzine; blz. 1o, beide terzinen;
blz. 15, le terzine). In het bij zonder wil ik wijzen op het
gedicht Geluk, ik heb uw naam bewaard..., waarvan
met name de laatste drie strophen met vaste hand en in warmen toon, met grooter poetische bewogenheid en beheersching dan elders, zijn geschreven. Ook de Kwatrijnen zijn,
als altijd bij Keuls, het beste, meest gevormde gedeelte van
zijn werk. De classieke regel, waarnaar zulk een kwatrijn
moet worden gecomponeerd, de geringe speelruimte die
het voor romantische vervagingen biedt, dwingt juist een
dichter als Keuls, die weinig poetische finaliteit van nature
meebrengt, tot een zoo streng mogelijke vormgeving.
Vooral de nummers IV, VIII, XV zijn prachtig geslaagd,
terwijl de laatste der reeks, XXII, een uiterst merkwaardige
visie onthult op de religieuse verhouding van den dichter
tot het Godsbegrip en een tragisch besef van „het leven in
Gods hand" openbaart, zoo onherroepelijk geformuleerd,
dat men niet begrijpt, dat deze levensbeschouwing niet ten
grondslag heeft gelegen aan heel zijn dichterlijke werkzaamheid. Zulk een oorspronkelijke gedachte in zulk een
duidelijken vorm uitgedrukt zoekt men tevergeefs in de
overige verzen, die dezen bundel vullen.
God nam mij op Zijn hand, het jonge licht
Was om mij en ik danste uitgelaten;
Toen langzaam sloot de groote hand zich dicht,
Nu ben 'k in God voorgoed van Hem verlaten.
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JAN VAN NIJLEN
GEHEIMSCHRIFT

Met het klimmen der jaren is Jan van Nijlen in de gevoelswereld gegroeid, die hem tien jaar geleden even weinig
„paste" als het costuum den knaap, die het voor verder
gebruik heeft gekregen van den ouderen broer. Een weemoed, een verlangen en een ontgoocheling, moedeloos en
krachteloos als van een vroeg ouden man, kenmerkten zijn
poezie. lk heb die nooit kunnen bewonderen, omdat ik te
pijnlijk het geniis voelde van een wijsheid en een berusting,
die of door moeizaam worstelen of door de desillusie van
het verstand zouden zijn veroorzaakt. Zijn verzen ademden een spheer van mak verdriet, van zachtzinnig heimwee, die mij tegen den dichter innam.
Hoe is dit alles nu veranderd! Wat eerst een gemakzuchtige overgave scheen aan een sentiment van beproefd gehalte, is intusschen een diep besef geworden van levensmislukking en teleurstelling, van doorleefd verlangen en
smartelijke hunkering naar voorbij geluk. Het accent,
waarmee in Geheimschrift de gedichten geschreven zijn,
waarmerkt hun echtheid en staat er voor in, dat de onvervuldheid der verlangens en illusies inderdaad den eenigen
zin van dit leven beteekenen.
Maar al doen de aard van Van Nijlens dichterschap en de
motieven zijner poezie ook denken aan het werk van
Bloem, speciaal aan zijn Media Vita, toch vertoont Bloems
dichterlijke figuur trekken, die wij bij Van Nijlen moeten
ontberen. Van Nijlens gedichten klinken op den duur te
eentonig, hun vorm is te weinig gevarieerd, de atmospheer
te schemerig en kleurloos. Het gevoel heeft zich langzamerhand verdiept tot die waarachtigheid, welke ons ont
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roert; het leed wordt waarlijk beleden; de hunkering trilt
door het vers, en de gelatenheid waarmee het lot wordt
aanvaard, wijst op mannelijk levensinzicht. Daartegenover
blijft de taal, hoewel bezield van toon, te conventioneel
van uitdrukking, eenvoudig en zonder verrassing, ongecompliceerd meestal in gunstigen zin. De gedichten bevrecligen over het algemeen meer dan zij aangrijpen. De
vruchtbaarheid van den gevoelsbodem wordt met elk vers
tegelijk uitgeput.
Slechts een enkele maal breekt er in zijn werk iets door van
6an: dan krijgt de taal een charmante loszinnigheid, dan
ldinkt zij met voller kracht en groeit het gevoel nog door
boven het gedicht uit. Dit geschiedde in het Optimistisch
Lied en in Het Wonder van de Kermis. Het volledigst en
rijkst heeft Van Nijlen de vergeefschheid van den droom,
warmte van zijn verlangen en de droefenis om het onherroepelijke van het verleden, dat als beeld de herinnering
blijft voeden en verontrusten tevens, uitgedrukt in. Bezoek
aan het Ouderhuis: een gaaf en prachtig vers.
BEZOEK AAN HET OUDERHUIS

In deze kamer waar ik werd geboren
- 't Behang is nieuw maar heeft een ouden schijn Schenkt weer mijn moeder, als in droom verloren,
In 't oude glas den ouden Franschen wijn.
Een paar fluweelen zetels uit den tijd,
En de vertrouwde prenten aan de wanden:
Ik, die vergeefs droomde van alle landen,
Gevoel mij thuis weer in deze eeuwigheid.
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Er is nog meer: de donkre witte keuken,
Het warm vertrek waar heel mijn jeugd verging:
Door 't nauwe raam zag ik de kruin der beuken
En hoe de zomer langzaam henenging.
En dit geluk heb 'k in mijn jeugd verfoeid,
Dit warme nest heb ik voorgoed verlaten!
Nu voel 'k hoe met den dag 't verlangen groeit
Om hier nog eens te worden toegelaten.
Ik trouwde een vrouw uit een bevrienden stam,
- Mijn moeder zei: je moet het zelf maar weten Het nieuwe vuur laaide met klare vlam,
Maar de' ouden haard kon ik toch nooit vergeten.
Ilc durf mijn moeder nauwlijks aan te kijken...
Ik denk: haar leven is bijna volbracht,
Hoe zal de wereld mij dan anders lijken!
- Het licht gaat aan, maar over mij daalt nacht.
Met dezen bundel is het dichterschap van Jan van Nijlen
gerijpt tot een vermogen om, met vrijwel volkomen beheersching der technische middelen, hartelijk en eenvoudig, vorm te geven aan den nooit ondermijnenden maar
tot wijsheid geworden weemoed om het leven, dat zijn
verleden in begeerenswaardiger vormen en kleuren oproept naar mate men het einde ervan beangstigender nadert.
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VICTOR E. VAN VRIESLAND
HERHALINGS OEFENINGEN

Deze Herhalingsoefeningen zijn Victor E. van Vriesland,
die tot nu toe weliswaar geen schutterig reauut was
op het terrein der poezie, in vele opzichten ten goede gekomen. Zijn bekwaamheden als dichter had hij al eer getoond; zijn talrijke publicaties in tijdschriften en zijn sterk
geselecteerde bundel Voorwaardelijk Uitzicht (1929) hadden bewezen, dat wij in hem een schrijver bezaten, die
als dichter en als mystisch denker, op meer dan alleen onze
belangstelling aanspraak mocht maken. Want de poezie,
die Van Vriesland heeft gepubliceerd voor deze Herhalingsoefeningen, schonk ons niet uitsluitend en vooral het
genot, dat goede gedichten vermogen op te wekken, maar
zij was steeds aangrijpend door den smartelijken toon van
de gekwelde ziel, die er zich in uitsprak, soms zelfs ontstellend door het accent van martelend zelfgericht, dat de dichter in zijn werk over zichzelf hield. Dat Van Vriesland in
zijn eersten bundel slechts enkele vloeiende of gespannen
verzen schreef, ligt, gegeven het bier omschreven karakter
zijner poezie, voor de hand. Ontgoocheling en bitterheid,
hunkering naar gemeenschap en het steeds krachtiger besef
van in intellectualiteit vereenzaamd en door gebrek aan
voedend geloofonvruchtbaar te leven, dreven hem naar de
schijnbare uitkomst van den Dood, die een God-van-Niets
zou blijken te zijn, - een Ruimte, waarin de ontgrenzing, de
bevrijding van de beperkingen van lichaam, tijd en de, uit
ons bewustzijn voortkomende, ruimtelijkheid der voorstellingen, een suspect surrogaat voor het hemelsch heil zou
schenken. De veelal krampachtige wijze, waarop Van
Vriesland dezen nood der ziel in de taal verstaanbaar heeft
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gemaakt, was de oorzaak van de meermalen stroeve en verbeten, weinig charmeerend geinstrumenteerde poezie uit
zijn vorigen bundel. Doch in bijna elke gedicht trofhij ons;
elk gedicht stelde ons voor een onontkoombare vraag.
Ik wil niet zeggen, dat Van Vriesland in dezen nieuwen
bundel belangwekkender is geworden als denker of als litteraire figuur, maar zonder eenigen twijfel heeft hij zich
ontwikkeld tot een dichter, wien het creeeren gemakkelijker valt dan vroeger en die bovendien door een toegenomen vermogen tot objectiveering het middel gevonden
heeft een stroomender en bezielder gedicht te schrijven. De
moeiten en worstelingen, waarvan -vvij eertijds getuigen
moesten zijn, vinden hier hun projecties. Deze weg naar
grooter klankrijkdom en bewegingsvrijheid is tevens de
uitweg gebleken, die hem heeft geleid uit den doolhof der
geestelijke problemen naar den uitgang, waar de wereld in
haar vele schakeeringen open ligt. En al zal Van Vriesland
wellicht nooit een gulzig genieter van de wereld der verschijnselen worden - hij is daarvoor te wantrouwig, te
sceptisch en te intelligent - toch moet hij blijkens zijn werk
in zijn vereenzaining meer bevrediging hebben kunnen
vinden clan vroeger ; van deze verzen straalt toch meer
levenswarmte uit dan van de zwoegende, van een slechts
intellectueelen hartstocht getuigende, gevechten met het
Godsbegrip. In de plaats van de gewrongen smartelijkheid
is een vaak heldere droefgeestigheid, een plasdsche en tegelijk subtiele gevoeligheid getreden, die Dit Kind, De
Dagslaper, Avondlijk Tweegesprek tusschen den Dichter
en de Harmonica, Gedragslijn, het slot van Rive Gauche en Evoludon tot prachdge gedichten hebben gemaakt.
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GEDRAGSLUN

Ons voegt een adieu waar een bescheiden
Maanlicht in .meedoet zonder ironie.
Laat de laatste woorden ongesproken;
Laten we niet zinspelen op 't scheiden.
Doe alsof je oogen zijn geloken
Als ik steelsgewijze naar je zie.
Zonder pathos gaan wij uit elkander
Waar het tuinpad eindigt in het gras.
Glimlach luchtig, tegen beter weten...
Spoedig vinden we elk wel weer een ander.
Doe alsof je nu al bent vergeten
Hoe dit alles bitter ernstig was.
Eens, na jaren, zien we elkander weder
En gaan groetend aan elkaar voorbij.
Maar dit afscheid leeft dan nog in droomen:
't Leek banaal, 't was zoo verzwegen seeder.
Doe alsof je wist dat dit moest komen...
Ga nu, snel, want anders spreken wij.
Verzen als deze grijpen ons stellig minder aan dan zijn
vroegere, want in het sneer voltooide van hun staat openbaart zich de dichter definitiever als beheerscher van zijn,
uit angst en nood bevrijde, wereld. Uiteraard zal men echter de wezenstrekken van zijn dichterschap, d.w.z. van de
wijze waarop hij als dichter op het leven reageert, helderder kunnen onderscheiden in dit werk van strenger vormgeving, dan in een reeks gedichten, waarin hij door zich
bloot to geven vaak schuil ging achter zijn werkzaamheden.
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JAN ENGELMAN
TUIN VAN EROS EN ANDERE GEDICHTEN

Als men gelooven kon, dat engelen soms met menschelijken mond sprekend onder ons aanwezig zijn, zou men
niet aarzelen den dichter Engelman van deze taak der uitverkorenheid te verdenken.
Wel zelden werden gedichten, zoo zwaar van liefde voor
de aarde verzadigd, geschreven met zulk een hemelsche
stem en met zulk een verrukking voor wat wij op aarde
slechts als een beeld van machtiger zaligheid gewaar worden. Flonkering en warmte, bedwelming en lichtheid, geur
van bloemen en het onwerkelijk schijnsel eener beloofde
maar nog niet verworven wereld, - al de schoonheden, die
onze oogen zien of die wij ons in oogenblikken van overgave verbeelden, zijn in de rhythmische binding dezer taal
gegroeid tot een lied van verblindend zuivere kleur en betooverend meesleependen klank. De diepte der gedachten
ligt in deze verzen niet uitgestald aan de oppervlakte van
den geformuleerden vorm, maar organisch verwerkt in
het tapijt der gloeiende glansen en verscholen in de wortels
en takken van de plantaardig natuurlijke gestalte van het
gedicht. Niet tusschen hemel en aarde bevindt zich de dichter, doch met de aarde verbonden en met de natuur in het
diepst van zijn wezen verstrengeld, luistert hij naar de bekoorlijke harmonieen en de troostende stemmen der
verre doch vertrouwde wereld van God en Engelen. In dit
dichterschap leeft nog de oude magische kracht van den
primitieven geloovige, wien waarheid was wat hij zag en
meer dan werkelijk wat hij niet zien kon, maar wist.
Wij kunnen bij Engelman weer beseffen, hoe ontstellend
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de alverheerlijkende roes moet zijn geweest der dronkenen
van God, der dionysisch bezetenen, van hen die zich verwant weten aan de zaligen, den wind gevoelen als de adem
Gods en het gemurmel der zee als Zijn dierbare, soms schallende stem.
1k ken geen Nederlandsch dichter van dezen tijd, die zoo
moeiteloos de vormen vindt voor zijn bezieling, die zoo
het instrument van de taal weet te stemmen, dat er geen
toon verkeerd wordt gesteld, en geen die met speelscher
vreugde zijn roeping volgt, zonder mokken, zonder morren, zonder strijd. Want strijd is dit dichterschap te eenen
male vreemd : zijn verzen worden geademd of gezongen,
nauwelijks geschreven, zulk dichten komt voort uit een
totaal andere gesteldheid der ziel en een gansch andere gezindheid van den geest dan het geval is bij vele dichters van
heden, die, moeizaam en vechtend tegen de vlucht der
woorden, zich pijnlijk bezwaren door de zorg, om met
de grootste nauwkeurigheid en waarheidsliefde te getuigen
van den nood van hun aardschen kommer.
Men moet wel alleen waarde hechten aan den verbitterden
strijd om denkbare waarheid en ontluisterend bewustzijn,
als men de diepe waarde dezer gedichten durft miskennen
en hun bezeten gloed misduiden als een spel van zinledige
klanken, die slechts in verwijderd verband blijven met
werkelijkheids-voorstellingen. De erweze nlij k in g van
den roes op deze wijze is de werkelijkheid zelve van de
poezie en daarom niet te vergelij ken met den roes der dronkaards, die van hun voorstellingen de slaaf blijven en ondergaan in de bedwelming, zonder hiervoor de teekenen te
vinden die aan dezen staat het karakter verleenen van intenser leven en een dieper, machtiger verband met het oergeweld der zinnen openbaren.
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HET BEZEGELD HART; DE DIA

Engelman is katholiek en hij is dichter. Bij hem valt niet,
zooals bij Gerard Wijdeveld, de nadruk op het Roomsche
of als bij Anton van Duinkerken op het katholieke, — Engelman is, het Roomsch-Katholiek Christelijk geloof belijdend, allereerst een dichter. Zijn katholicisme verwerft in
zijn poezie de waarde van een macht, die, somtijds versterkend en veelal inspireerend werkzaam, een tegenwicht
vormt van elke, bij anderen zoo veelvuldig voorkomende,
neiging, om de aardsche, alledaagsche en actueele situaties
en bestrevingen te overschatten. Een op deze wijze genuanceerd geloofleidt de aandacht of van de sociale en moreele
confficten en van de evangelische eischen van menschenmin en naastenliefde naar de nicer apocalyptische zij de van
het Christendom, naar de visionnaire, mystische en extatische kansen, welke dit geloof evenzeer biedt. Voor dichters als Engelman leeft nog de mythe van het geloof, die
hen bindt aan de, tot bezetenheid leidende en tot ontragische verrukking bezielende, krachten van natuur en aarde
en hen vrijwaart voor een al te plichtmatige en principieele
vereering van den begrenzenden en doodenden geest. Een
geluk (of een ongeluk) is het dan voor zoo'n dichter, dat
het Christendom zijn tot levenszinnebeelden gestolde figuren prompt gereed heeft, waarvan hij gemakshalve gebruik
kan maken, om zich de moeite te besparen, een eigen, geheel uit het persoonlijk leven openbloeienden, vorm voor
zijn verbeelding te scheppen. Het is daarom, dat ik Engelmans dichterschap het onmiskenbaarst gevoel en de functie
ervan het onverbiddelijkst onderga in gedichten, die niet in
namen, beelden of toespelingen doen blijken, dat zij in de
katholiek-christelijke spheer zijn ontstaan, maar in die welke

meer uit de erotisch-heidensche stammen. Daar imm.ers
Iciest zijn bezieling en verbeeldingskracht zich een eigen
stof om zich te bevestigen, en al poogt de dichter ook nog
zoo ijverig zijn erotiek te sublimeeren met behulp van vermogens, welke onder moreelen dwang ontwikkeld zijn, dergelijke verzen blijven hun oorspronkelijke herkomst
zoo duidelijk verraden, dat zij ons niet kunnen misleiden
door verruldcing, aandrift en zinnelijkheid tot hemelsch
visioen, platonische symboliek of bestorven abstracties te
metamorphoseeren.
Wederkeer en De booze Droom gedichten, waarin
Engelman zich onbewimpelder dan ooit tevoren over de
moeiten en irmerlijke worstelingen van den om liefde en
geluk vechtenden mensch heeft uitgesproken, - nemen in
dezen bundel een geheel aparte plaats in. De Ambrosia-gedichten, waarin vooral de laatste vijf strophen van
het IIIde deel prachtig zijn, mogen dan poetisch vlekkeloozer zijn dan deze, zij zijn tevens „gemakkelijker" geboren
en geschreven, met een geringer inzet van ziel en zinnen en
minder menschelijke gekweldheid. Maar tegenover deze
verzen, die nog altijd vervuld zijn van den droom en van
de betoovering der, aan den slaap verwante, verzaligende
liefde, vallen het Aandachtig Lied en De Engel, die formeel onberispelijk, maar ideeel ledig en geclicheerd van
zegging en rhythme zijn - „confectie naar maat" pleegt de
tailleur zulke producten treffend te noemen! - geheel in
het niet. Terwiji in de Tuin van Eros deze soort liederen
een hoogtepunt beteekenden door hun onpersoonlijke
eigenmachtigheid van ziel en beweging, trekken juist in
Het bezegeld Hart de meer dramatische verzen als de
hierboven gesignaleerde Wederkeer en De booze Droom,
doch allereerst en vooral het even ontstellende als myste162

rieus-betooverende Voor den Spiegel de grootste aandacht. Voor mijn besef heeft Engelman in dit aangrijpend, bezwerend, niettemin door-en-door lyrisch gebleven
zelfportret voor de eerste maal een machtige greep gedaan: met den geheelen inzet zijner persoonlijkheid heeft
hij hier een gedicht geschreven, dat, een niet minder smeekenden en magischen toon dan de meest verrukte en visionnaire liederen ter verheerlijking van liefde en geliefde
bezittend, scherp en gespannen, fel en verzoenend tegelijk is.
VOOR DEN SPIEGEL

De mond is open en zoo week,
schaduwen gaan in het nabije
veld dezer oogen, waar geen streek
bestendigt en het lichte vleien
nooit aflaat van een beter beeld:
den Adelaar, hij zal niet schuwen
't zwart beest dat zijn natuur verdeelt
en aan het licht vernietiging doet huwen.
0 man op Patmos, perlemoer
des hemels doopte wild uw slapen
voi visioenen en de Groote Hoer
vond u koelbloedig, met een pen als wapen.
lk, voor den spiegel, die niet aad'men kan
zonder zijn aandrift en de open keuze
heb nog mijn naam, het kenmerk van den man,
en 't lied dat doorgaat, als een goede leuze.
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Wanneer Engelman in vrijheid partij mag kiezen, ontwijkt
hij een conflict door de getuigenis, dat men het heil slechts
van God en Eeuwigheid mag verwachten (Y son fieras;
Bij de Spaansche kribbe). Maar indien hij voor een bepaalde gelegenheid een, derhalve niet onvoorwaardelijk vrij,
gedicht schrijft, De Dijk, verkiest hij de techniek, het
verstandelijk menschenwerk boven de elementaire kracht
der natuur en haar noodlottige, Maar stellig even goddeiiike macht. Elke schoonheidsvisie, die men van en op „de
clijk” projecteert, is afhankelijk van de natureele omgeving, waaraan zulk een „constructieve schepping" immers
haar eventueele gestalte ontleent. Voor zoover Engelman den dijk in zijn gedicht als beeld opneemt, verschijnt
deze Of als zinnebeeld, Of als deel van een grooter natuurlijk
geheel, dat den dijk slechts als repoussoir ter versterking
eener beeldende motiefkracht aanwendt.
Het IIde gedeelte van het, als declamatorium geschreven,
gedicht De Dijk lijkt mij - poetisch beoordeeld - verreweg
het overtuigendst, maar tegelijk houdt het 't minst voeling
met het motief, dat het gedicht zijn zinrijkheid moet verleenen. De laatste vier strophen van dit IIde deel vormen een
uitstekend vers op zichzelf, verzadigd van de atmospheer
van zee, nacht en hemel, en los van haar bodem vlucht de
verbeelding terug, omiloog naar de spheren, waar zij zich
bij Jan Engelman eerst thuis gevoelt. deel krijgt het
thema nog een oogenblik een opleving door de bevruchting der erin verwerkte historische visioenen, maar in deel
V zinkt de poezie weer onder het niveau, dat men als
uiterst laagtepunt van een dichter van Engelmans gehalte
mag aanvaarden.
Deze twee poeziepublicaties, hoe verschillend ook van opzet en karakter, nopen tot een waarschuwend woord, maar
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niet minder tot de onverholen erkenning, dat een dichterlijk talent van deze allure, dat een dichter van zoo geinspireerde verbeelding nooit een onoverwinnelijk gevaar
bedreigt.

ANTON VAN DUINKERKEN
HART VAN BRABANT

Het zij gezegd : er is welsprekendheid en welsprekendheid!
De eloquentie van Jac. van Hattum draagt de sporen van.
een Friesche of ten minste Hollandsche herkomst, van gekelderd Protestantisme, van spitsvondigheid en gewild
vernuft. De geur van zijn verzen doet denken als het mij
veroorloofd is op dit gebied vergelijkingen to maken aan
de oud-vaderlandsche, zilte jenever. Die van Anton van
Duinkerken bezitten de guile schuimigheid van Brabantsch bier, hun geur is zoet en mild en vol van hartelijke
warmte is hun donkere kleur. Zoo scherp van Duinkerken
kan zijn als apologetisch polemist, zoo breedsprakig en
plechtstatig kan hij, vrijwel met terzijdestelling van zijn
intellect, een gedicht de gonzende sonoriteit verleenen van
een predicatie of een gelegenheidstoespraak. Bijna steeds
overtuigend door den oprechten toon van het woord, ontbeert zijn vers de stijgkracht en de innerlijke poetische bezieldheid, die een sterker rhythmisch vermogen, ten koste
van een geringer metrische kundigheid, het zou kunnen schenken. Virtuose bewerking der gekozen motiev en,
breedte van behandeling, een hartelijke naiveteit in de uitbeelding der stof en een fabelachtig onuitputtelijk improvisatorisch talent kenmerken deze poezie, die door al deze
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eigenschappen vaker aan XIXde-eeuwsche rederijkende
vaardigheid herinnert dan aan de accenten der modeme
levenstragiek. Tusschen de teedere en zangerige warmte
van den katholiseerenden toon en het, in theologische begrippen en leerstellingen geformuleerd, geloof staat bij
Anton van Duinkerken de taal, — de verleidelijke macht
van het gesproken woord, dat hij met zooveel gemak hanteert, maar dat de doorbraak van de ziel naar de zang, van
het zinnebeeld naar de poezie veelal belemmert. De intieme vroomheid, die bij Jan Engelman de spheer van den
levenslust doordringt, neemt hier, bij Van Duinkerken,
soms de allure aan van een kerkelijk en rhetorisch ceremonieel, waaraan een galmende, nadrukkelijke toon niet geheel vreemd blijft.
Aileen in de laatste afdeeling van dezen bundel: Tien
kleine Liederen tot Slot, versterven de opgewekte vroolijkheid en de loslippige, in verscheidene gedichten verrukkelijke, nooit doodelijke maar voldoende verachtende hekeltoon, verstilt de breede vertellende stem, die de gemoedelijke en trouwhartige warmte van het Brabantsch gemoed
vertolkt, tot een minder persoonlijk lijkende poezie, die
mij nu juist toeschijnt de diepste persoonlijkheid van Anton van Duinkerken-den-dichter recht te laten wedervaren.
In dit tiental liederen, gedichten van zuiver gehalte en rijke
ontroeringskracht, vangt de dichter den mensch op en
adelt zich zijn kinderlijke gevoeligheid tot de eigenmachtige intensiteit der poezie. Wat in andere afdeelingen van
dit boek kan hinderen door te gemakkelijke emotionaliteit en te conventioneele vormgeving daarvan, verkrijgt in
deze gedichten het accent der dichterlijke persoonlijkheid.
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DE ROZEN

Nu zal ik spreken, omdat gij het wilt
Over de rozen : hoe hun knoppen breken
Van warmtes overvloed, gelijk gestild
Verlangen doet verlangens tranen leken.
Dan is er nets meer dat hun geur belet
Zomer to zijn, der zon geheimste wezen:
Welriekend licht, en ademend gebed.
Zoodra zij 't waaien van den winter vreezen
Geuren zij op de grens van hun bestaan
Droomzware reuk uit, neigen en vergaan,
Teeder gehoorzaam aan hun laatste wet.
Deze bundel verzen getuigt in zijn gevarieerd karakter van
een aantrekkelijke, menschelijke gezindheid, een nooit
wrange hekelvaardigheid, tenslotte van een poetisch vermogen van zulk een beteekenis, dat het onvergeefiijk zou
zijn, indien de dichter dit zou laten overwoekeren door
zijn talenten op ander gebied.

GERARD WIJDEVELD
HET VOORSCHOT

Misschien zijn de gedichten van Gerard Wijdeveld in nog
sterker mate dan de poezie van Jan Engelman verzadigd
van Roomsch gevoel en voortgesproten uit een typisch
Roomsche geloofswereld, welke voor deze dichters tevens
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een geloofskracht inhoudt. Hun religieuse spheer verschilt
zoo sterk en duidelijk van die, welke het Protestantisme of
het Pantheisme kenmerkt, dat men zich zelfi niet aangetrokken gevoelt tot de taak, de dogmatische standpuntsonderscheiden op te sporen, indien deze al uit den inhoud
van Wijdevelds verzen zouden zijn of te leiden. Niet de
inhoud namelijk, maar de toon en de, in deze gedichten
tot verbeelding geworden, wereld wortelen kennelijk in
het Roomsch geloof en het leven ervan wordt bespeurbaar
in den adem, die de verzen voortbeweegt. Wijdevelds
poezie mist de zwierige, soms luchthartige en sensueele betoovering van die van Jan Engelman, maar vaak bezit zij
denzelfden gloed. Zij is ernstig, maar nooit vertoont zich
de ernst met het masker der beklemmende plechtstatigheid;
zij is eenvoudig en oprecht en haar vroomheid ontbeert het
bijna dreigend karakter, dat religieuse poezie eigen kan
zijn; zij is bloeiend en warm, vloeiend en soms gemoedelijk.
Zooals het Roomsche geloofsleven, ondanks een cultureele ontwikkeling van eeuwen, nog steeds een ietwat primitief en kinderlijk karakter heeft behouden, dragen ook
de gedichten van Wijdeveld dit kenmerk door de overstelpende, kleurige beeldrijkheid der taal, die in de beste
momenten de hoogtepunten der extase kan bereiken. Niet
steeds echter is hem dit mogen gelukken. De Opdracht
in den Tempel is een te brokkelig verteld verhaal geworden, zonder gloed of innigheid, terwijl juist de Annunciatie deze eigenschappen in zoo hooge mate bezit.
In het algemeen kan ik dezen nieuwen bundel Het Voorschot geen volstrekten vooruitgang noemen in vergelijking met Het Vaderland, die bier grootendeels werd
herdrukt. Hoewel Wijdeveld ongetwijfeld oorspronke168

lijker van toon en onbevangener van verbeelding is geworden - de domineerende voorbeelden van Gerard Bruning
en Marsman heeft hij prijsgegeven - zijn deze gedichten
van eigener aard minder beheerscht en geconcentreerd
naar mate zij langer, en minder bezield naar mate zij korter
zijn dan zijn vroegere. De kleine verzen missen, op enkele
uitzonderingen na (De klagende; Avondster), de innerlijke
kracht en den helderen brand der taal, welke dergelijke beknopte lyrische uitdrukkingsvormen vereischen. In de
groot opgezette, visionnair geconcipieerde poemen ontwikkelt de dichter, begrijpelijkerwijze overigens, nogal
eens die, vooral aan Roomsche predikers eigene, weelderige en declameerende taalbehandeling, welke onder den
dwang der vervoering kan ontstaan. Zelfs een kort gedicht als De Zondaar zet in met zulk een toon, clat men
een lang en breedvoerig vers redelijkerwijze zou mogen
verwachten. Als uitmuntende gedichten, oorspronkelijk
van behandeling en van voortdurend overtuigende bezieling, noem ik Het laatst Gesprek en Ode aan mijn Engelbewaarder. Bij de verheerlijking van de Hollandsche
Heilige Sinte Lydwina wil het noodzakelijk wonder - hier
dat der poezie zich niet zoo gemakkelijk manifesteeren.
Van de vertalingen zijn vooral clie naar Coventry Patmore
en Francis Thompson (Aan Olivia) uitstekend.

WILLEM ELSSCHOT
VERZEN VAN VROEGER

De oorspronkelijkheid van den dichter Elsschot, die onder
letterkundigen reeds lang, doch den laatsten tijd ook bij een
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grooter publiek, de bekendheid geniet, waarop hij krachtens zijn romans recht kan doen gelden, is werkelijk verbluffend, indien men bedenkt dat deze gedichten, in 1934
gebundeld, tusschen 1907 en 1910 werden geschreven. In
den tijd dus van de romantische hoogconjunctuur in de
Nederlandsche poezie, toen de dichters ervoor terugdeinsden hun stofte ontleenen aan de reeele wereld en de vlucht
namen in regionen van geheel door de verbeelding geschapen vormen en atmospheren. Dat de schrijver van
romans als De Verlossing, Villa des Roses, Lijmen, De Ontgoocheling, Kaas en Tsjip niet gerekend kan worden tot de
romantici zal ieder met begrip begaafd lezer moeten beamen. In het, van alle opsmukking vrije, proza dezer romans beeldt Elsschot nimmer een onwerkelijke wereld uit,
maar steeds weer en met onvermoeibare belangstelling
dringt hij door in de benauwende en pestilente spheer onzer commercieele samenleving en betrapt hij, tot in de
geringste gebeurtenissen, de worgende tragiek van den
„samenloop der dingen". Volstrekt onbewimpeld, zonder
sentimentaliteit, doch vol van bedwongen gevoel en wrang
door valsche schaamte, weet Elsschot het leven van den
kleinen burgerman, van den bedrogen weerlooze, van den
ploertigen oplichter te beschrijven, in den letterlijken zin
des woords te „beschrijven”.
Dit schrijven, deze onvergelijkelijk edele kunst om zonder
mooi te doen, enkel door de waarachtigheid van den toon
en de onmiddellijkheid der termen, een wereld van levende menschen zichtbaar en aangrijpend te maken, dit vermogen bezit de dichter Elsschot in even sterke mate als de
romanschrijver. Nog doordringender zelfs werken de heelden, die hij van enkele gestalten uit het dagelijksch leven
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voor ons oproept, in deze poezie dan in zijn hard en raak
proza. Het schijnt wel of de macht over het woord hier
nog dienstbaarder is geworden aan de beheerschte ontroering, of het persoonlijker accent, waarmee de figuren dezer
verzen zijn neergezet, onwillekeurig wellicht de diepere
gronden verraadt, die dit dichterschap voeden. Ten onrechte, dunkt mij, wordt Elsschot door hen, die al te zeer
op den dierbaren toon en de gevoelige aandoenlijkheid zijn
gesteld, gedoodverfd als de schrijver van het leedvermaak.
Eerder kan men zijn werk de projectie noemen van een
oneindig herhaalde ontgoocheling, een oprecht en diep
verdriet om zooveel mislukkend leven. Onbeschaamd laat
hij daarbij de middelen zien, die ons ten dienste staan om
het eigen leven in stand te houden door anderer leven te
vernietigen.
Zonder mededoogen stelt hij zich zelf daarbij aan de kaak,
geen gevoel sparend, geen doekje voor het bloeden gereed
houdend. Eerbied in den geijkten zin van dit woord is hem
vreemd, maar te meer beseffen wij, hoe achter de onbarmhartige houding tegenover medemensch en lief bezit een
grooter liefde schuil gaat. Ongeloof, twijfel aan het goedkoop mysterie, verbittering tegen het lichamelijk gebrek,
afschuw van schijnheilige kapitteling, eerlijk vaststellen
van geeindigd geluk, — deze motieven karakteriseeren teyens het accent zijner gedichten, den toon van koel verzet
of tragisch dulden.
De langzame verdelging der liefde van een man voor zijn
oud geworden vrouw en de onmacht om dit einde in alien
deele te accepteeren door zich te bevrijden van een knellend geworden band zijn nooit pijnlijker en wreeder, maar
ook nooit waarachtiger en „gevoeliger" gerealiseerd dan
in Het Huwelijk uit Verzen van Vroeger:
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HET HUWELIJIC

Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd
in de oogen van zijn vrouw de vonken uit kwam dooven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.
Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard
en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeeren,
hij zag de grootsche zonde in duivelsplicht verkeeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.
Maar sterven deed zij niet al zoog zijn helsche mond
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.
Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wasschen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in eenig ander land.
Maar doodslaan deed hij niet, want tusschen droom en daad
staan wetten in den weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.
Zoo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man die zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke' aanblik bood
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J. SLAUERHOFF
EEN EERLIJK ZEEMANSGRAF

Toen Slauerhoff in 1923 met den bundel Archipel als
dichter debuteerde, bleek al dadelijk, dat zijn werk bepaald
werd door elementen, die — aan elkander in vele opzichten
tegengesteld — naar een synthese, althans naar een wederzijdsche penetratie streefden. Zijn waarnemingskracht bezat toen reeds een merkwaardig realistisch karakter en dit
poogde zich to verzoenen met een romantische overgevoeligheid, welke de sensibiliteit van zijn litterair uitdrukkingsvermogen voortdurend versterkte. Hiernaast traden
aan den dag twee motieven, die zijn levensgevoel hem opdrong : dat van de zee en dat van de liefde. Beide gegevens
kwamen, zoowel in Archipel als in de later gepubliceerde bundels Clair-Obscur (herdrukt onder den titel Saturnus), Eldorado, Serenade, Oost-Azie (onder het pseudothem John Ravenswood), Yoeng Poe Tsoeng en Soleares,
soms gezamenlijk, soms afwisselend aan de orde onder de
auspicien van werkelijkheidszin en uiterst ontvankelijke,
romantische kwetsbaarheid.
Zoo groeide bet motief van de zee uit tot het leven op de
naakte, barbaarsche wateren, slechts bevolkt met schepen
en vogels en begrensd door een immer wijkenden horizon,
— een leven dat, in eenzaamheid gesleten en in verbitterd
heimwee aanvaard, de verbeeldingen wakker riep van verzonken vastelanden, van eindelijk ontdekte rotseilanden,
van het eeuwige schip, van de in heroische bekrompenheid
ten gronde gaande zeilscheepsbemanning of van den verbeten moed der zeeroovers, wier vermetelheid slechts werd
geevenaard door een tot den dood toe waardige en met
den dood verzoenende offervaardigheid. Maar niet zelden
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vrat het heimwee diep in de verheerlijking van het troosteloos bestaan van zulke, op de wijde oceanen zwervende,
zeevaarders en kromp de krachtige, mannelijke, soms overmoedige toon zijner gedichten ineen tot een mismoedigsmartelijke klacht, tot de schrille, ontroerende accenten
van warm verdriet en sloopend verlangen. Dan won de romantische Slauerhoinet van den onverbiddelijken realist;
clan groeide het liefdemotief door dat van de zee heen.
Onverbloemd en zonder zich met de, aan het leven op zee
ontleende, verbeeldingen to compliceeren, openbaarde het
liefdemotief zich vooral in Archipel, Clair-Obscur en het
prachtigst in Serenade. Teleurstelling en ontgoocheling,
wrevelig verzet en weerbarstige zelfhandhaving zijn de
psychische reacties, die de liefde en haar lot in dezen
dichter oproepen. Uiterst schaarsch zijn de voorbeelden,
waarin de liefde als puur genot, als onvertroebeld geluk of
als diepe bevrediging wordt ondervonden; zonder wrangen nasmaak of bewust besef van haar onvolkomenheid
laat zij zich in het leven der menschen niet ervaren. Deze
verbittering, dit cynisme zonder speelschheid, deze grondelooze ontevredenheid bepalen Slauerhoffs dichterfiguur en
daarin onthult hij wat het leven hem van zijn werkelijken,
dieperen zin heeft doen vermoeden.
Wat nu Een eerlijk Zeemansgraf aangaat : deze bundel
bevat stellig niet Slauerhoffs beste gedichten. Pijnlijke aandacht voor den vorm van zijn werk heeft Slauerhoff nooit
gekenmerkt, maar men liet tekortkomingen van dezen
aard gewoonlijk niet gelden of men achtte ze niet van uitnemend belang, omdat de essentie van zijn poezie met een
merkwaardig tyranniek gezag de gebreken ervan deed vergeten door de scheppende, onverbiddelijke macht van haar
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woord. Slordig en achteloos, schrijft Slauerhoff een gedicht, dat bij „beschaafder" toon en gladder, onberispelijker vorm zulk een beeld van moedwil, vermetelheid of
levensonlust nooit zou kunnen realiseeren. In vele gedichten uit dezen laatsten bundel echter is de intensiteit van
verbeelding en uitdrukkingskracht blijkbaar aan de verbale functie der verzen ontsnapt op het oogenblik dat de
nonchalance en losheid van toon er hun intrede deden. Het
schijnt wel, dat Slauerhoff hier en daar gezwicht is voor
den eisch eener mode, om naar aard en allure de poezie
in de richting van het chanson te doen evolueeren. Dergelijke gedichten schaden den totalen indruk van dezen
bundel in niet geringe mate, daar zij door hun opzichtigheld de aandacht ten onrechte afleiden van de vele uitstekende en de weinige sublieme stukken, die dit boek
ons biedt.

S. VESTDUK
VROUWENDIENST

Het gevoelsraffmement van Nijhoff, de spheer van angstobsessie van Hendrik de Vries, de onrust, de stroefheid van
den vorm, de schrille droefheid van den toon, bespeurbaar
en hoorbaar in de gedichten van Slauerhoff, vindt men terug
in het poetisch werk van Vestdijk, dat, ondanks deze invloeden en verwantschappen, een persoonlijk accent draagt
door twee eigen kenmerken: gebrek aan dichterlijke verbeelding en overmaat van, onder verstandelijke contrOle
staand, mythologiseerend vermogen.
Het eerste heeft ten gevolge, dat een gedicht van Vestdijk
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herhaaldelijk onbegrijpelijk blijft door de moeizame constructie, die in de plaats van geinspireerd dichten treedt;
het tweede maakt zijn poezie onmiddellijk toegankelijk
voor hen, die hetzelfde vermogen bezi.tten of althans zich
voor de bezeten kracht dezer psychische s-ymboliek weten
open te stellen. Zijn sterk ontwikkelde narcissische tendenz
komt in onderscheidene vormen aan den dag. Beschaamde
schuchterheid, schroom voor openbare daad, angst voor de
huiveringwekkende fantasieen, die zich van hem meester
maker', jagen dezen op zichzelf gerichten lyricus in tegenovergestelde richting, naar een spiedende aandacht voor
het zielsgeheim van anderen, voor de symbolische functie
van wijzigingen, verschuivingen, overgangen en gedaanteverwisselingen. Met een zeldzaam subtiel bewerktuigd instinct bevroedt Vestdijk het wezenlijk karakter der verschijnselen, de aanduidingen van pijn en angst, de aandoeningen die een daad kunnen belemmeren. Een wereld
van angstaanjagend of betooverend grijnzen, van machteloosheid, van metamorphose en zelfverlies roept hij op in
zijn soms aan El Greco, soms aan Hieronymus Bosch herinnerende gedichten, die, meer dan gedichten, verstandelijk
bedwongen visioenen zijn te noemen.
Zoowel uit het aan Valery ontleende motto aan het begin
van den bundel, als uit het slot van het gedicht Afstand
beseft men, hoe eenzaamheid het hoofdmotief, het steeds
weerkeerend en in. velerlei gedaanten optredend bezielend
moment voor deze verzenreeks moet geweest. De gedichten. uit Vroutvendienst bewegen zich aan ons voorbij als een beklemmende film, die ons, de toeschouwers,
meesleurt naar de diepten van den droom, of van een
schrikbarende hallucinatie, welke als onder een van elders
opgelegde tucht in beelden dreigt te verstijven.
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Onvermogen tot leven, een wreede lust in teleurstelling,
een cynische openhartigheid, onverbloemde erkenning
van onbevredigdheid, dit alles laat Vestdijk ons in de
droomgestalten zijner verzen, met de wonderbaarlijk lucide spheer van sommige visioenen omgeven, gewaar worden. In dezen bundel treft een gedicht door zijn volrnaakten
vorm: het onbenaderbaar raadsel en tegelijk bezwerend
geheim der vrouw, haar verleidelijke kleuren, haar spookachtig beeld, haar ontstellend heldere lach resulteeren hier,
in Op een gekleurden Stuiter, in een prachtig bewogen,
als uit zichzelf deze beweging en dezen gloed oproepend,
gedicht:
OP EEN GEKLEURDEN STUITER

Vaak heb iic aan uw kleur'gen roem
Als op toernooi mijn kracht verspeeld,
0 ingesmolten vrouwenbeeld,
Dat een gesteeld loslipp'gen bloem
Zoo dichtbij langswierp en toch zoo
Verhard en onbereikbaar was.
Haar vlag trok spottend heen door 't glas,
Haar lach weerklonk bij ied'ren stoot.
Zoo werden sindsdien vrouw na vrouw
Mij even ongenaakbaar wreed
Als 't wazig beeld in 't glazen kleed
Van paars en geel en vlammend blauw.
Alles tezamen een poezie, die meer raadselachtig dan
schoon, meer belangwekkend dan verrukkend is, maar die
12
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het beeld vertoont eener persoonlijkheid, die letterlijk
„met den moed der wanhoop" afrekent met zijn eigen
duistere driften.

KIND VAN STAD EN LAND

Weinig verzenbundels dragen een zoo treffenden, zoo den
inhoud der gedichten symboliseerenden, titel als deze:
Kind van Stad en Land. Want van het land hebben deze verzen de ruimte en de grillige bekoorlijkheid, van de stad
hun bijna geometrische orde en hun steeds redelijke tucht.
En van de stad en het land is tevens Vestdijk de dichter :
van de eerste in de reeksen Jeugd, Jeugdvrienden, Uit een
oud Foto-album en Steden; van het tweede in Sombere en
ironische Landschappen, Alpenreis en Tuinen.
Wat zijn proza, met name dat uit De dood betrapt en
vooral in de beschrij vende gedeelten, kenmerkt, vertoont
zich ook in deze meestal descriptieve gedichten, n.l. een
sterke, oorspronkelijke, bier en daar spitsvondige plastiek,
die slechts zelden voluit aanschouwelijk wordt. Dit tekort
aan overtuigende beeldende kracht is, dunks mij, het onherroepelijk gevolg van den overvloed aan beeldende attributen. Vestdijk schiet, ook in zijn romans, herhaaldelijk zijn
doel merkbaar voorbij door zijn teveel aan stof, door een
aan die zelfbeperking, welke zich door schifting en vereenvoudiging der gegevens en motieven verhelderend zou
moeten doen gelden. De landschappen, maar voomamelijk de Alpenreis, lijden aan deze gebreken en zijn daardoor mislukkingen geworden. Meer van de stad dan van
het land bezit Vestdijk tenslotte de karaktertrekken, en geslaagder dan de verzen der ruimte zijn dan ook die, welke
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naar de psychische diepten graven van het stadskind, de gedragingen en gevoelens doorgronden van den schooljongen
in zijn puberteit, of het beeld van vroeger en hedendaagsch
stadsleven oproepen. Het persoonlijkst, innerlijk het meest
van beklemmingen bevrijd en uiterlijk het meest van overdaad gezuiverd, zijn de Tuinen, die in werkelijkheid en als
beeld, zoowel van de stad als van het land de atmospheer
vertoonen in een onontleedbare verbinding. Mij zijn van
dezen dichter geen gedichten bekend zoo rijk geinstrumenteerd, zoo warm van klank en sierlijk van beweging, als
Tuinen bij Wind en Weer, I (behoudens een mislukten
regel). Ook Zwaan, dat naar vorm en motief aan gedichten der rasechte symbolisten doet denken, mist alle
nevelachtige vaagheid dezer poeziesoort en heeft er, bij een
eigen suggestieve taalkracht, het welluidend fluide mee gemeen.
Terwifi in Visite een Rilke-aansch motief zonder eenige
finesse behandeld is en De oude Gang, hoewel een mooi
gedicht, to zeer een naN,olging van Gorter moet genoemd
worden, is Zelfkant niet alleen een in alle opzichten subliem vers, maar bovendien de definitieve samenvatting
van Vestdijks voorloopige dichterlijke vermogens en tendenzen. Het bezit de poezie van het leelijke in den edelsten
vorm: het drukt de geheimzinnige charme van het toevallige en rommelige, dat den buitenkant eener stad schaamteloos aan de haar begrenzende natuur prijsgeeft, en dat in
zijn ordelooze en kille onaantrekkelijkheid zulk een huiveringwekkend-wonderlijke spheer van eenzaamheid kan verkrijgen, ongeevenaard sterk uit ; en deze rand van stad en
land, „het zwarte kalf in 't weitje" en de „sintels”, het levend jeugdig zwart en het uitgebrande, doodgestookte
zwart, dat uit de menschenlanden komt, bevrijden zich
179

inderdaati aan het slot van het gedicht in een beeld, onverhoopt maar onvergetelijk:
ZELFKANT

Ik houd het meest van de halflandlijkheid:
Van wege weidewinden die met lijnen
Vol waschgoed spelen; van fabrieksterreinen
Waar tusschen armlijk gras de lorrie rijdt,
Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.
Want 'k weet, er is daar waar men 't leven slijt
En toch niet leeft, zwervend meer eenzaam.heid
Te vinden dan in bergen of ravijnen.
De walm van stoomtram en van bleekerij
Of van de ovens waar men schelpen brandt
Is meer dan thymgeur aanstichter van droomen,
En 't zwarte kalf in 't weitje aan den rand
Wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
En in een beeld met sintels opgenomen.
Het heeft er alien schijn van, dat de verzen, in dezen bundel
vereenigd, geschreven zijn in denzelfden tijd als waarin die
die uit Vrouwendienst zijn ontstaan.
Naar hun aard komen zij zoo treffend met elkaar overeen,
dat alleen deze veronderstelling, als verklaring aanvaard,
mij ervan kan terughouden een opmerking te maken over
het gemis aan ontwikkeling in de persoonlijkheid van dezen dichter, in welke richting dan ook. Hoewel dus beide
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bundels pazie van nauwkeurig gelijken aard bevatten, zal
men er onder de gedichten in Kind van Stad en Land aantreffen, die, in deze soort, gayer en menschelijker, opener,
minder raadselachtig en realistischer geconcipieerd zijn:
De Lucifersmerken, De oudste Vrienden, De Verstootene,
Het Amortje (met die slotterzine la Nijhoff), Stad aan de
Wadden, Oude Tuin.

TRUUS GERHARDT
LAAGLAND

De natuurlyriek het stiefkind der Nederlandsche litteratuur te noemen, lijkt mij geen onjuiste karakteristiek. Tusschen moeder en dochter heeft het nooit recht willen boteren! Laten wij echter vooropstellen, dat dit alleszins begrijpelijk is, wanneer men het werk der vaderlandsche natuurzangers beschouwt en het gehalte ervan aan strengen
maatstaf toetst. Zondert men de poezie-der-seizoenen van
Helene Swarth uit (een geforceerde, op gezette tijden weerkeerende onderwerpsproductie), dan blijven slechts de gedichten, door Frans Bastiaanse, joannes Reddingius en
Martien Beversluis in dit genre geschreven, voor emstige
beoordeeling vatbaar. lic. zou niet durven of willen beweren, dat onder deze verzen van „zon en zomer" geen voortreffelijke specimina van natuur poezie worden aangetroffen, maar toch zal men het meerendeel gevoeglijk kunnen
rangschikken in de categorie der perfecte strophentechniek
en rijmvirtuositeit, om ze dan in die hoedanigheid als staales van speelsch vernuft en prosodische kundigheid te
waardeeren, terwijl wat er aan gloed en bezieling, visioen
-
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en verrukking ontbreekt veelal wordt verrekend in een
ware weelde van bloemennamen, gevoelig gearrangeerd
en in gemakkelijke loopjes en lieflijke rhythmen gevangen.
Pas in de panische en priapische gedichten van Herman van
den Bergh verscheen de natuur weer eens ten voile als natuur, als organische kracht en dramatische figuur. Iets van
het zwellende rijpen, van het kiemen van zaad en het barsten van vruchten leefde er in die verzen; iets van drift en
bronst, van bloed en sap pulseerde door de woorden met
hun donkeren, pathetischen, van aardschen hartstocht vervulden, toon.
Hoe verheugend is het, als men denkt aan dezen schralen
oogst aan natuurpoezie in dit land met zijn toch zoo karakteristiek landschap, zijn lucide atmospheer en zijn rijke flora,
een dichteres te ontmoeten, die de Nederlandsche natuur in
Naar lyriek den toon en de heldere spheer weet te schenken
welke haar passen. Laten wij nu niet gaan spreken van onze
tweede Helene Swarth, maar Truus Gerhardt bij haar eigen
naam noemen; zij heeft daar recht op. Van de zware woorden, waarmee zij haar gedichten schrijft gaat de suggestie
uit van den sterken grond. Maar het typeert haar kunst
eerst recht, dat zij, in deze vooral op de beschrijvende adjectieven steunende lyriek, haar breeden toon km doen
uitklinken in een soms waterdunnen klank, die de kleur en
de transparante atmospheer onzer voorjaarsluchten oproept
met de fijnheid van een prent. Bewonderenswaardig, hoe
zij met zulk een kloeke en stoere taal den lichten toets van
aquarel en pastel heeft kunnen veroveren !
Truus Gerhardts poezie is gegroeid uit niets dan liefde voor
de natuur, aandacht, uiterst toegewijde en nauwkeurige
aandacht voor haar aspecten en bewegingen, jaargetijden
en stemmingswisselingen. Het ontwakend leven in de
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lente heeft meer vat op haar dan de wegstervende kracht
in den herfst. De elementaire vruchtbaarheid van groeibodem, dier en plant wordt getemperd door de „schilderachtige" visie op hun atmospherisch bepaalde, in het licht
gedrenkte, verschijning. Zoodra echter een gedachte naar
aanleiding van dit, met zoo innige gevoeligheid en verrassende finesse, geziene natuurleven ontstaat en door de argelooze pracht der lyriek heenbreekt, wordt het evenwicht
van het gedicht verstoord en de toon ervan ontaardt in
rhetoriek, de visie in allegorie. Op zulke oogenblikken beseffen wij, dat deze poezie niet geheel zonder den invloed
van het taaleigen en de gespierde beeldende kracht van
Gossaerts verzen kan zijn gevormd. Sterker nog vertroebelt de bewustzijnsfactor de zuiverheid van deze opene,
smettelooze, maar geenszins en nergens infantiele lyriek,
wanneer een nog aarzelende sociale critiek zich langs een
omweg in het beeld van landschap en boersche bezigheid
mengt (Westland). Dan leidt dit onmiddellijk tot zoo onmiskenbare mislukkingen, dat er geen vrees voor behoeft
te bestaan, dat Truus Gerhardt niet zal inzien op deze wijze
haar beperkt maar eersterangs talent te bederven. Er is zelfs
in de woordkeus harer maatschappelijke critiek, die niet
tot „ervaring" weet te komen, geenerlei variatie, ofschoon
zij toch slechts in twee gedichten aan den dag treedt. Voldoende bewijs voor de geringe inspireerende kracht die er
voor haar van dit motief uitgaat.
Tot slot nog een opmerking : deze pazie teert te veel op
het beschrijvend effect der adjectieven. De terzinen van de
sonnetten — daarin blijken de tekorten van een pazie gewoonlijk het duidelijkst toonen aan, hoe een natuurlijke
lichtheid en warmte van klank onder den bezwarenden
druk van overdadig gebezigde adjectieven kan bezwijken.
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