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Toendetijdenbladstilwaren,langgeleen,
iszegeboren,in herfststilteeen bloem ,
diestaatbleeklichtin 'tvalelichtgeween,
regenen doen dewolkenom haarom .

Zestondbleeklichtmiddenin somberheid,
delichteoogen,'tblondhaardaarom gespreid,

dewittehanden,tranenopmeen'gentijd,
eenlichtarm meisjedatlichthongerlijdt.
Brengoverhaarbloemgloedekleuren,uw

bloedrood,onieuw getijdedatisnu.

*

Ikzattoenheelstiltewerken,
deboeken warena1szerken
voorme,ikwistwe1wat
e1kgrafin zich had.

Mijnlijfzatdaarineenkamer,
boom takkenvoorhetraam er
heenkropen en weervervelend,
metgroenebladen algeelend.

Mijnoogenzagenverwonderd
naar'tbuitenlicht,maarzonder't
zelfteweten watof
hun lichtoppervlaktrof.

O mijnhartwastoenzoohongerig,
zooangstigen zooverlangerig,
zoodroogen hetregendeniet
enelkedaggingteniet.
Ikzatin dielichtedagen

mijnharthieldnooitoptejagen
ikzattezien en tewerken,
alleswasm 'alsdoodzerken.
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O a1sdezonschijnt
endeaardwegkwijnt
in dien luister
wegin 'tduister,
en m aarscheem 'rendhethoofd
opheftinschauw omloofd
treedtnader,treedtnader
blankvoetentegader
tegaderdevoeten,dehanden
delachtande
deblauwooge
deblondhooge
dezilverwoorden weenende,

hetlijnighoofdleenende
achteroveromhoogin delucht
zoet,zoet,langzaam vlucht
doorhetzonnedagen
in dehoogehagen
ZOn- ZOetZoetlangzaam Vlucht,

ganiettegauw voorbij,voorbij,voorbij,delucht
blijfthangendebevendeachteru
verlangendeeeuwignaaru
eeuwig,eeuwig- vluchtniettevlug
achteruw rug
rekikdearm en
vanverlangen,vanverlangen
rekikdearmen,
vluchtniettevlug.
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0 hoeblankzijtgevanrug,
zongebrand,uitgeglansdvleesch
waarhettotschouderoprees,
waardelichteharen
intrillendesnaren
indezonnescharen
hangensaam in delucht,
indeluchtindelucht

terwijlgevlucht.

Oa1sdezonschijnt
endeaardwegkwijnt
wègin hetduister
en danwègdeluister,
uweluister,
alleluister.

Wijzilvrenwezens,nevellichten,gewassen
nevenelkaar,onzeker,wilden hetlicht:
In m isten van donker,onzegrootevragen
vreem delingein scheem rem istom lichtTeederbeginnenenglimlachendblinken,

lichtkensverrijzen,weigrenteversterven,
zekerlijklachenenlichtblijdeblinken,
wenken en vlieden,vliedend om ziend,wim prend,
wilgenvan licht,lintenvanlicht,witzilvren
waterenlicht,ieemlicht,zichten rillicht,

schedenenbajonnettenlichty- lichtarmee.
Onsvleeschbloeiendvanlicht,lichtslem pend,
onz'hartenzwellendvan licht,lichtbrekend,
oogenlichtdonzend,kristallenlichtkronen.
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@

Gijzijteenstillewitteblinkesneeuw,
gijzijteenblinkezeeëtintelzee.

*

Gijzijteenschemerwitteleliemeid,
gijzijteenwijdevlinderveluwheid.
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Gijzijthetopene,hetwitte,'twillende,
hetwachtend,straalvlam'
m end,lichtlillende.
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O koelezwarteademenvanden nacht,

stilvlietendekannenvanwijnzwartgebracht
in haarrouwvingeren slependzoozacht

gaatlavendetotwaarmijnliefstewacht.
Zietgehetionkerendzwareroode

wijnvochtdekanuit,deroodgoude,
vallen dwarsdoorden zwartennacht,
datisdesombereroodeoude
opgegravenebloedenddoode

wijnindenachthandhiergebracht.
O mijnliefstelatenwedrinken
sam en hetrood,a1szeeëpinken
dwalen naarhuisdiedevischvangstdoen
sam en diepdoorhetduisterzinken
tusschen dehuizen diedonkerweerklinken
ofzebinnen onsstappennadoen.

Diehuizendiezijnwe1volgeladen
stillelichtmenschen diezich teraden
woorden geven en lachen stil

wijloopensaam doorhetduistertebaden
boordevolvo1vandedonkerezaden
vreugdediestrakshooggroeien wil.

Geelegelatenkijkenvanmenschen
achterderamenengaandangrijnzen
om onstweeën diestrom pelen voort
hoeren om hoekenden m ondvo1wenschen
loeren,enruggenvan mannen deinzen
m eein destraatstroom goudgeboord.

Onzegesloten oogengaan
langsonzeoogen degolvengaan,
duisterelucht

wijzijntweevisschendiegaanbewonen
diepgegraven zwartezeeholen
zondergerucht.
In dezwartestad
indesteenkolestad
in destadgestegen van metaal,
daarhebikeenzaal
zwartgebrand- roodvanm inne,
daarbrandtgeellichtvan binnen.
Deleegewanden staanrondom ,
gevalleniuweel,daarvouwen zich om
destilleplooienverrukkend
dangaandaarrukkend
deroodgouden lichten door

wijoogendstaandaarvoor
en wandelenzuchtend.
Alsstompehuizengelichtgeraam d,
waarhetweerlichtinvlamt

zoozijnonzewandendaar
alsgrootevrouwenm etvallendhaar
staan dehoeken om hoogen houdenverzaamd
hetzachtioersezaalgeraamt.
Daarstaan ween houdenstil,
weraken elkaarm etgeril

enkijkenalrondom ons
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in onsisgegons,
verbuitengonstookdestad
som beren m at.
M aargrootevlam bloemengaanbeginnen
inuwehanden tewieglenvanm inne

uw harenrijzenalseenvlam,
uw wangenzijnvuurvloeiend,lichtklam 
odoeinmijvergaan
datvlamm endberaan.
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Dezon.Dewereldisgouden geel
enallezonnestralenkom en heel
destilleluchtdoora1sengelen.

Haarvoetjeshangentebengelen,
meisjesmondjesblazengoudeniuitjes,
geliptemondjeslachengoudgeluidjes,
lachmuntjeskletterendopditmarmer,
ikzitenwarm m 'er.

Kijkzenuloopenwendendom meheen,
'tlijktweleenherfstopdenwittensteen,
een herfstvan dorreen geelekraakbladen,
engelen inwevegoudwaden,
zwevendeguldvliezen,
neigendezonbiezen,
iuitendegouden zonnegeluiden,
zeleidenelkaarvanuithetzuiden,

zeloopenovermijnmarmersteen
ingoudmuiltjesheen.
En'tlijktofzenuweloveralzijn,
dewereldisvo1meteengeelengoudwijn.
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Destilleweg
dem aannachtlichteweg

deboomen
dezoostiloudgewordenboomen
hetwater
hetzachtbespannen tevreeëwater.
En daarachterin 'tverdeneergezonken hemel
met'tsterrengefem el.
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ln dezwartenachtiseen mensch aangetreden,
dezwartenachtwolken vlogen,
dezwarteloofstam menbogen,
dewindgingzwaarin zwarterouwkleeden.
'tGezichtwaszoobleekin 'tzwartehaar,
dehandenwrongen,dem ondborgmisbaar,
denekwaszwart,
een helwas'thart
van daarkwam hetzwm een worgdehaar.

M etdewind,m etdeboom en enm etaldewolken
iszegekom en,
hetwaren rondom haargrootevolken
van zwartenachtdroomen.

Bijeengrootzwartwateraanzijnzoom
heeftzeheelstilgestaan,
delanggeledengeborenboom
heefthettoen geraân

en dewindendewolken hebben stilgestaan,
zehadden hetnietgedacht,
anderswaren zenietgegaan
enhaddenhaarniethierheen gebracht,

enallezijnzeblijvenstaan,
dewind en deboom eblaan
en hetwolkevolk
endezwartegolvenin dekolk,
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en devadersen devoorouders
stonden om hoog
instillewolken methunschouders
totdevoeten in zwartetoog,
en dekinderendiezehadwillen baren
kwam enrondom
tegen deboom en staan,zewaren
kleinenstom ,

en één dingdatzein haarleven

altijdhadgehad,
kwam nu heelhoogbovenhaarzweven
lichtendm at,
een grootevogel,een grootebloem ,
een klinkendeklok,haargrooteroem ,
haarstem waarm eezewasgeboren
hingnu om hoogenlietzich hooren.
En aldiekindrenen dieouden
hadden hetnietgedacht
en ooknietdestem dieboven dewouden
nogzongin den nacht

diewasaltijdin'tlevengeweest
haareeniglam ,
dieblaattenunogalseeneenzaam beest

ofzebijhem kwam,
diewasheteenigevuurgeweest
voorharehanden,
daarkwam ze'savondsergbevreesd
uitdemenschelanden,

diewashetdroomenenlavendeslaap
voorhaarin 'tleven geweest,
diestondnu boven,een eenzaam schaap,
een blatendbeest.

M aartochzegingen zesleurdem ee
in eensleep
kindrenenklanken,in zwartezee
gingallesscheep,
en 'tdreefnogeven,hetwaterzwart
vonktevandiamant,
in diegrooteschipbreukbrakookhethart,
alleszonk,hetlaatstdehand.

Deboom en warenstil,

deluchtwasgrijs,
deheuvelen zonderwil

lagenopvreemdewijs.
Dem annenwerktenwat
rondom indeaard,
alsgroevenzeeenschat,
maarkalm en bedaard.

Overdeaardewas

waarschijnlijkalleszoo,
dewerelden 'tmenschgewas
zeleven nauw.
Ikliephetaan tezien
bangentevreden,

mijnvoetena1sgoedelien
liepenbeneden.

Deheideism aarstil,
hetoveralvo1licht,
en alseen zilverspil
hetzonnelicht;
dewolkenvarenweg

overhetvageblauwgrijze,
heelverliggenwitteweg

opzilverewijze.
lkvoeldenwindvergaan

om mijneooren,
ikwildewe1vergaan
in'tlichtteloore.

Hetisweebleekeriggrijs,
hetregentwat,

dewindzingteenarmewijs,
dedakenzijnnat.
M enschen gaanlangzaam aan,
noem en hetwerken,

ernstigdagelijksgaan
zondertem erken.
0,om een lichtebleekemeid
dienu opbloeie,
watweeïgelelieheid

mijwarme,moeie.
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Eenkinddataltijdverlangt,
zooa1seen grootbloem harthangt,
open,zoogeboren
in hetdaggloren.
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Bewegingisvöörmeongewis,
dagnauw siddrendis
geboren,waarm enschen vluchten
doorheen,doordewitteluchten,
dezwartem enschenstoeten
flauwooge,hangvoete
denachtvalt,dezwartebrandnacht,
dieheeftnauw omgebracht
hetzilverigelislicht,
ofom degevels
zwiependenevels
wedervanstengelendlicht.
Levenbewegingisongewis,
ikwerdgeboren

ennaarmijtevoren
drongenopgolven aan
vlotten m etm enschen belaan,
m enschengezichten en dingen,
m enschen zoovreem delinge

in'tdaglicht,zoolichtenNjn,
metzoowelbegrepenschijn.
Enikzelfliepzooteademen
deheetverbrandewadem en
derlucht,dievan zelfdoetdrenken
keelen envolbeschenken.

lkadem delichttevree,
alleendesavondsdee
ikdeoogen derdingentoe,
danwasà1om m em oe
en woum eooknietm eeraanzien
elkdingwerdzwartvanaanzien.

Ikhebhongergekregen,
ikvoeldedeleege

holeninmijwordendesnachts,
inmijisonverwachts
verlangengekom en,

omijneleegearmen,
omijnoogen,omijnarme
verlangendeoorenenzoomen

vanmijnbloedendenmond
Sidderd'iktoen,rondom m estond
bleekenQauwoogig hetlichten
vanaldewereldgezichten.
Handenom hoogbenikgegaan
vluchten,dezoutetraan

stroomdeovermijnlippen,
mijnvoetensloegendeslippen
van derdagengewaan
langswaarikvluchtendgegaan.

lkschreide,ikschreidezoo,

mijnkeelverharddezoo,
ikliepzoohard,zoohard,

zoo'npijndeedmijnhart.

O witheerlijklicht,wis
lichtdatrondom m eis,

maagddielichtluchtzijt,
totu hebikgeschreid.

Stilstaiknubiju,
vo1lichtishetmijnu,
hettrillendewieglendeleven

ikziehetomhoogEjnbeven,
ikziehetbeneevaststaan
warm lichtend,koeldonkrendopeen efenbaan.

Wijstaandaardiepverscholenin,
hebbe'onzelusten onzezin
daarin,ishetniet,ishetniet,niemandweet
onsvredegekomen,verdwenen leed.
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lkben alleeninhetlam plicht,

dedingenkijkenmeteengladgezicht,
om mein 'tlicht.

Dedingenstaan om mezoostil
teluistrenwatdestiltewil,
vertellenwil.
En eenverleden kom tm eaan deooren

diestilopkijkenendiestilophooren,
dingenverloren.
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ToenzagikjeErwastoenveellicht,
dekamerwaseen bloem diedicht

ineensopenuitgaatschijnen,
hetlichtvloogrondinlijnen.
lkwasheelstilen ikdachtnietveel,
gehebtgekekenenheel

mijnhoofdiswijdopengewaaid,
zooals'szom ersopengelaaid

bovenopeenwijd,wijdland
ineenwijdwereldschopenland
zoowasikeensindiekam er

indieroodegouddoorlijndekamer
waarhetgasgoudlichtdoorvloogopvleugels
vleugslaandewegslaanderoeivleugels
indeteerelucht
indebevendelucht,

indeluchtdievluchtalsjedoorgaat
hoorhoorhooroikhoorhet,

jeteerdroogkeelstemmetjespreken
om hoogenwatlagerspreken

vlakvoorme,ikrookjeteervleesch,
jeuitschijnendstillevendvleesch,
ikstikteinjeoogenkijken
indattintelendblootekijken
uitdatstilhoofdbewegen
in dattrillenendatbewegen

vanjehandenenjehoofdenjevoet
zooalshetaanm enu nogdoet.
O konikm aarvinden

31

hetuitvlietendgezwinde
woordenriviersterrelsel
waarin ik hetallesvertel
voordatikweggasterven
in hetlevenwaarinikzoozwerve.
M aaroschoonetintelkleure
diebinnen degrootelichtdeuren
van den zonzom eris,
en aldelichtlichternis,
dehoogeheiligemis
vandedagen

engoudlichtenavondschijn
inderoodekamerdiezijn
waarinzijtoenwas
m ethaarlichaam alsglas
zoodoorzichtig,zoolichtig,wiltwezen

samenaltijduitgelezen
inm edie haareenm aalzag
inuw lichtroodgoudwitten dag.

W antlaatikm aarbibbren
enm aarheelwègsidderen
inwoordenopdatnietsm eeris
dan harelichternks.

Ikzateensheelalleentespelen
opeengedachteharp,dekelen

vanschemeringenduisternisom mij
iuisterdenliedjes,hetleektooverij.
Mijnvingersenmijnoogenteedergleeden
langsgelesnaren,boven en beneden
bleven zelanger,wantikwistnietwat
verachteringedachtenvlaktezat.

Eenkinderbeeldje,datisöpgerezen
zwierigin haargewaad,zehadtelezen
gezetenin haarvreemdgedachtenboek,
nu stondzein eengeelen rimpeldoek.

Nukwam zedichterbij,wezijngekomen
m idden tervlakteonderheelwatboom en,
wespraken niet,wantbovenzeidewind

almijngedachtenendievanhetkind.

Maartedansenzijnwewelgegaan
heenenweer,openneer,een langebaan
van luchtigepassen,voeten beurteling
omhoog,om laag,alsrozenbuiteling.

Tedansen zooalstweerozengaan
rozerooderozen tusschen groeneblaan
sam en gesprotenvanuiteenesteel,
tweewindewiegelingen,geengeheel

maaraltijdtwee,hoewelzeongescheiden
hetleven doordansen methunroodebeiden.

Zoodanstenwij,mijnvingersscholenin
'tgeelglim mendeQuweel,een diepenzin
voeldenzedaarvan 'tlevendedatedel
in 'tgelewoonde,en dewindevedel
bliesuiteenadem van eengelestof

zooalseenzonneschijninbloemehof.

Wijzeidenaltijdnietsmaarsprongenom onsom
haargouden oogen fonkelden,haarlippenblevenstom 
dewindzeià1gedachtenen dedansemaat
diefonkeldein diam antop haargelaat.

Maareind'lijkzeizegoeiendagenisweerweggegaan,
opharelippen danstelach,haarkleedwasa1sdem aan

zooQikkerendom 'tdansendlijf,zoosprongzeheel,heelver,
zooalsdegouden m aaneerst,toen zooalsdegoudenster.

lkbenzooalseenoosterster,zijtinteltinhetwesten,
wijtweeënvogelswetenwe1detakkenonzernesten,
wijkomennogwe1weertesaam,ishetniet,ishetniet,
dansendeliefste,liefste,liefste,opwindelied?

Maaronderwijlzitiktespelen
opeengedachteharp,dekelen

vanschemeringenduisternisom mij
iuisterenliedjes,hetlijkttooverij.

Gijstaatzooheel,heelstil
metuwehanden,ikwil
uzeggen eenzooliefwat,
maar'kweetnietwat.

Uw schoudertjeszijnzoomooi,
om u islichtgedooi,
Warm jWarm ,Warm - StilOm hangen
VanWarmte,ikdOeverlangen.

Uw oogenzijnzooblauw
alsklaarwater- ikwou

datikeensevenukonzijn,
maar'tkanniet,ikblijfvanmijn.
Enikweetnietwat'tiswat
iku zeggenwil- 'twastochwat.

*

Schaduwenwand'lenin haaroogezalen,
langzam etraagheengaandewadedroomen,
om haren halsin'thaarschaduwe'opale.
Enlichteblauween roodetintenzoom en
debleekgesluierdegekantemouwen,
'tgeschulpteopenop haarborst,deroomey

enlangzaam stijgenuitdedonkererouwe
van 'tduister,hoogeheuvelrondingen
zooalsdeheuvels'savondsteaanschouwen,
entraagverzinktindoodezinkingen
dehoogeborsten buik,wanneerdeschouwe
rookadem weerverlaatinwindingen.
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Mijnliefstewasdood,
toen ben ikgegaan
allewerelden door,
ik hebgevonden,dewereldisgroot,

maarzijwasdood.
lkhebveelgevonden,dewereldisgroot,
erzatenveelin den nacht
m etwittevingrenwenkend,demacht

vanmijnedoodewasheelgroot.
Toenbenikgekomen opeenen akker,

omijnliefste,wordwakker,
gijlaagtdaarneerzoozwart,
droom asch,verbranduw hart.

Gijhadttelanggewachtbijhetvuur,
elknacht-en daguur
zaagtgemind'rendevlam
alsofeen diefhaarnam .
Entoenhetstervendwasop 'thout
hetroodevuur- tekoud
washet- toenhebtge'topgestookt
m eteigenziel,hetheeftgerookt,
hetheeftgeknetterd,hetheeftdevonken
doen springenenlonken,
hetvuurheeftsissendhethoutgekust

alskleinemeisjes- hetisgebluscht,
omijnliefstewordwakker,
uw aschiszoozwartopdenakker.

Eninmijnangstbenikheengegaan
eenheeleindweg,overdebaan
van denakker,toenhebikgezonden
deroodeliederenm onden
om teroepen dedagschuwe,
nachtziekeschaduwe,

haarziel,diebijdewachtvuren
wachttedenachturen
ofzenoglevendwas,
om terak'lenin deasch
om telokkenuitdelucht,
alszesom sdaarin wasgevlucht,
datzekwam om m etoetespreken

langsmijnwangenhaarweeke
lippen telatengaan
dearm en om meteslaan,

methaarvingersmijnhoofdtestreelen,
inmijnoorentekweelen,
methaarstem mijtezeggendat
ikhaaraltijdhebliefgehadDezemondenzijngegaan,
ikhoordezea1sklokkenslaan:

Roodegewaden,roodezij
ligtnuklaar,een grootewei

vanroodezijde,kom okom,
liefste,zijnliefste,ikbiderom.

Roodsatijnvoor'troodlichaam,
roodebloem en voorhethaar,
roodebladenalsom 'traam
wingertgeblaar
wehebben hetallem aalklaargestrooid,

wehebbendewerelduitgerooid
van alhetnietbrandende,alhetnietrood,
gekuntnu keeren,arm en bloot.
Roodepapavers,roodetulpen
vallen rondom debreedefulpen
spreidingvan hetroodfluweel
eenroodlied zingteruitdekeel

vanroodevogelen,vijverwijn
purperthetmarmer,inkarmijn
zithijalleenmetheetelippen,
roodejonkvrouwenhoudendeslippen
vanzijnenmantel,kom diehijwacht
rondom duistertdepurperenacht.
Rondom duistertdepurperenacht,

kom keerweer,okom diehijwacht,
ikbenzijntrouweroodetrompetter,
om en om gaik,één gedacht

waaitmijvoortendreuntgeschetter
uitmijnenroodenmonddielacht,
lachtvandeweerpijndiezijnhett'er
brandtinmijnroodenarmenmond,
'kwildedatikuwedervond

kom keerweer,zijnliefste,hijwacht
inpurperrooden gloendennacht.

Dieroodekersen,dieroodedrank
stroom deen vielvergeefs,dierank
bleefeenzaam in dendorren nacht,
heeftdenvogelnietweergebracht.
Deavondaâm tnu haargoudgroenelicht,
waarlsuw gezicht,waarisuw gezicht?

opaardestaateenaltaaropgericht,
groenegetakken branden rooken licht,
waarisuw gezicht,waarisuw gezicht?
Deavondademtom goudgroeneboom en,
zultgenu kom en,zultgenukom en,
hetkopren m osbrandt,aan hun groenetoom en
en trenzen schudden aldewaterstroom en,
zultgenu nietkom en,zultgenunietkomen?
Groeneruitersgaan in draf,
rappehoeilinkershoogtenaf,
avondhoogten.-

Groenejachtstoetenrijdenop
zwaarbestamden heuveltop
in dehoogte.
Zeblazen daarhooghunkoprenklaroenen,
roenevaandelsdragen baroenen,
staan allemaalin avondlicht,
blazen orkestnaarhetW estgericht
dewereld lavend
gaanzon en avond
dood,odood- waarisuw gezicht?
hetwordtzoodonkeronderdeboom en,
zultgenukomen,zultgenu komen,
waarisuw gezicht?

Deruiterszijnnaarhuisgekomen
e1knaarzijnslotindeoudeboom en,
denachtheefthen inhunslotengedekt,
deavond hadhaarnietgewekt.
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Dezonheefttoen zelfeen liedgezongen,

ikhadmijnhandengewrongen
omhoog,mijwaszooerg,ergbange,
ikwaszooiauw en zoom oevanverlangen.
Ik hebhem gevraagdtelachen,
zelfkon'knietwagen,

mijdachtzezoukomenopzijnverlangen.
ïlkgazelfopenkom gereden aan,
Prachtigestralen vliegtnuafen aan,
regenwolken regentnu daarneer,
regenboogspan u overhetzeemeer.
Regenverguldu toteengoudennet,

wereldspreidutoteengoudzijdenbed,
zeeën om valtm eteen goudwaterval
goudenappelderaardvan overal.
Regenwolken nunietm eer,
regenbogengaatnuver
kleurigesluiersuiteen scheuren,
wereldontsluitdehoogedeuren,
goudeneruimten opentu
goudenlicht,goudschaduw.

Komttotmijalwievergieten
zielingoudingrootenstoet,
stralendiehetleven lieten

nuterugmijtegemoet
gaatnuallenachtermij,
breedevleugels,mijterzij,
staathierbovenallewolken,
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regenbogen,endevolken

vanmijndienaars,luideschreeuwt,
goudenstemm en uitgesneeuwd.

W inden,vliegtaan
sneeuw belaan,
aanalledaken
dieerraken
woestesterren ongezien,
zoekthetkinden
gaattevinden
waarzeooitheeftkunnen vlien.'

Hijstondtewachten
inzijnprachten
staatnu nog,zekeerdeniet
keerdeweerhetsneeuwelied.

M ijnliefsteisdood,ikbengegaan
allewerelden door
ikhebgevonden,dewereldisgroot,

maarzijwasdood.
Dewereldisgroot,een regenboog

hebikmijnreizengemaakt,
diestaattebranden hem elhoog

ikrijsdaaropbrandendnaakt.
Mijbrandtditeenegrooteverdriet,
ikkannietvinden,

wieeensom mijhetlevenliet
diejongehinde,
datjongekindje,diejongebloem,
dieochtendwolk,dienachteroem ,
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diewittester,diebloem ewinde,

diejongehinde.
Ikben gegaandewereldendoor,
ikkan 'tnietvinden
waarin zeschuiltdieikzoom inde,

zijisteloor.
Zijwasdezonenikderegen,
zijscheendoormij
envan onsbeideisopgestegen

eenkleurenrij.
Diehangtnu boven indelucht
m etwereldvlucht,
dewereldisgroot,eindloosgroot

maarzijisdood.

43

Ikproefdedelauweluchten

endegeduchte,dqverschrikklijkgeduchte
m aarstilleheelkalm eklanken
zelfniethollen ze,nietwanken.

En hetlichtenookstil,vanzelve,
en dedoodenachten,dewelven
diestilaan nederzegen

opmijzoojongzoostilneergelegen.
O inmewashetgrijpen,
hetnooitrijpen,
hetwillen,hetbrijzelendwillen
oen hetrillen,hetrillen
weg,vèrweg- maarhetkalm leven

enstillenschijngeven,
hetlichtenalsvan dedagen,
dagen alsoogen zagen
dalen dalenalshallezalen,

vanbovenbeschenengelijkelijk
doorhetstiloogenblikkelijk.
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Voeljedennacht
deneersten lentenacht?

Hoorjedeboomenwelzingen
eerstdaarheelhooghoogzingen
vandeteerebovenstetakken
alskeelen diebraken
inangstigverlangend hoogvreugdeschreien,

hunhooggierluidendelentelijen,
hoorjedennacht
den eersten lentenachtl

Ennu gonzendestam men
nu deeerstenachtvlam men

hengrijpeninzwartehanden,
zegonzentusschen hun tanden,

hoorjehet,kind,
hoorjehet,kind,
deoude zwartestam palen
droom en inlageschalen

om dathetnuweerbegint.
Latenwenu onzehoofden
buigeninzoelomloofde
zwartewarm enachtboezem s,
om delippen doFenachtbloezem s,
in deharennachttrillingen

aanhetlijfonzevingeren
in denm ondonzedroogetongen,
in onzearmendievongen

elkandereindelijk
oeindelijk.

Laten wehoogopstaan
endoordezwartelentegaan,

hijheeftzijnzwarteluchtebloemen
datzijnzijngeurigelentehanden
daarmeeishijgekomen
daarmeeloopthijdewanden
derrondeluchten af

hijlegtzeaanonzewangen,
wijdrinkenluchten-lange
teugen zwartvallend hemellicht,
datvaltstilaf
oponsgezicht.

Watbenjenuzwart,
ikkanjeoogennieteensmeerzien,
isditjehart
watgaatergeschien?
Ikbenzoobang,
tochishetzooveilig,
delenteiszwart,deluchtweelig,

enjijinmijnarmenzoozacht
injehuidevacht
hetkomtvan hetlangverlang.

Jebentzwart,ikwouwelvergaan
hongerig,nooitvan daan
m eerkom en,inzwartebloemen

omijnezwartebloeme.
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Delentekomtvanver,ikhoorhem komen
en deboom en hooren,dehoogetrilboom en,
endehoogeluchten,dehem elluchten,
detintellichtluchten,deblauwenwitluchten,
trilluchten.
O ikhoorhaarkom en,
oikvoelhaarkom en,
enikben zoobang
wantditishetsiddrendverlang
watnugaatbreken
odelentekom t,ik hoorhem kom en,
hoordeluchtgolvenbreken

rondom rondom mijnhoofd,
ikhebhetwelaltijdgeloofd,
nuishijgekomen.
Goudishetin deluchtalsgoudeheiligen,
in labberlichtkleeden,dezeilige
dienudeaardebevaren,bezeilen,
overdeluchtem eeren
m ethetzachtgladdekleedscheeren

enblijvenwijlen
en komenkeeren,
hetzachtehoogluchtkleedtillendezeilen
zeheeneenweerwiegelende
en blikken zich spiegelend
in deblauweverwarm dewaterevlakken.

O hoorjehaarkomen
metjezachtewarmevingeren
hoogtrillendein debloeme

luchtendierondom klingelen?

metjevlottendhaare
m ethetlichtgebaren

vanjeblauwevervlietendeoogen
inhetallerhooghooge
hethoogheiligeluchtigegoudluchterelicht?

hoorje'm komentederstillicht?
Laten wenu lachen
lachen lachen lachen

inzijngezichtdatdaardagen
dagen doetinden dag,
laten wetranenweenen
w eenen w eenen w eenen,

hijweentookoveronshenen
inzijnsneeuwglinsterdag.
Lentelichtisnu gekom en,

eindelijkishetgekomen,
olaten wetochlachen
lachen zoolichtalsdagen,

wanthijiser,hijis
engijonz'droefenis
valtoch in tintellichttranen
alsbleekevallendem anen
stilin delichternis.

Wijvoelena1stwee
hooge,opstengelverhoogdelenterood-bloemen
m idden in delichtzee
delenteisgekomen.
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Hetstrandwasstilenbleek
ikzatdoodstilenkeek
naardeblauwerimpeling
erwasookwindgezing.
Ikwistwienaastm ezat
witrokkigen zehad
roosrood hetgladgezicht
erwasookveelzonlicht.
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Hèikwoujijwasdelucht
datikjeademenkon
enjezieninhethoogelicht
endoorjegaankon.
Waarzijnjearmenenjehanden
endiewitteoverschoonelanden

vanjeschoudersenschijnendeborst
ikhebzoo'n hongeren dorst.

Ditzijndebleeke,bleeklichteweken,
'kziedemenschengaan,zesteken
hun schamelehoofden in 'tstildaglicht,
elkheefteenandergezicht.

'kHoorhoezetegenelkanderspreken
woorden dieblekenenvèrweken,

danzijnzeweerallewèg,
en 'tiseenzaam a1seenweg.

M ijnhoofdisleegenmijnmondisdroog,
mijnoogenbrandenomhoog,
'tiskouden stoëgenwit
aldatlicht,waarin ikzit.

Mijnhoofdhebikinmijnhanden,
elkaarvoelenwarm dewanden

van'tvleesch,mijnbeenenzijnmoe
van 'tleven datiktochdoe.

lkwastoeneenarmejongen
m ettegrootverlangen.

Langeluchtenkwamen gevaren
alslichtezeeëbaren

overmijnhoofd,overmijnhoofd
mijnlichtweenendhoofd.
Oprezen zonnen,vergingen
op hunnegoudvurigezwingen,

moevielmijnooginmijnhoofd.
Mijnlichaam wastoenzoowonderlijk,
e1klidafzonderlijk
leefde,ikzaghetaan,
ikwistnietwaartegaan.

En lentenenkwamen m etademen,
sleepluchteninsleeplichtewadem en
en lichtegroenegroenblondendeschrom en

lichtlichtlijkstraalvingerendom boomen
englansplekkendewateren
en uitgestrektklateren
deseeuwigen hem els
en ernstigekemels
vanwolken,onderwi
jlhoogoverdelucht

miJ
'njeugd,mijnjeugd,vlucht,vlucht,
vluchtniettegauw voorbij,
maarblijfbijmij.
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Endonkerenachten
m etpurperblauw gedachten
enwoordenuitom lagestad
ikzat,ikzat
duisterom fonkeld,nachtoogbelonkeld,

omhoogtegenmijnkussen
gedachtentesussen

enwiegeleninmijnarmen
datm aaktezoowarme

mijnborstenadem langsmijnhals.
Endan deverlangenweeën
naardeschitterlichtzeeën,
naarhetteerevingrigespelen,
naarhetongehoordtintelgekwelen,
naarhetstrependfellichtendooglichtblauwen,
naarhetlichtezwem en van vrouwen,

naaromtrekkenlichtdievallendkwijnen,
waarlichamenlijnenschijnen,
verweg,verweg

terwijlhierverweg

tranenneervallen,lachenopschijnen,
en'tleven in lichtetreinen

lachendvoorbijgaatalsofhetleeft
zievèr,vèrgeeft
zich deeen nadeanderop a1sgolven,
golven,golvenbedolven
deeen nadeander,allesislichten,
wit,witverlichten

enscheem'rendschijnen
vlekkenenlijnen.....;
datisdekoninklijkedag

dien eenarm kindzag,
langgeleden,langgeleden,
verlangende,toch tevreden
nietwegdurvenduitverlangen,
lange,lange,lange.

Enaltijdweerdagen
goudzonspreidingvlagen

enmijnnaaktearmenomhooginhetlicht
enmijnhoofdachterovernaar'tlicht,
enaltijdwachten
watingedachten
geheelnietmeerwasdanwitlicht.

*

Haaroogentintelkelken,
haarhandstilrood,

haarlijfeenwèllekelke
uitharen schoot.

Stilzitze,kijktvoorzich
langsharewangenrood,
haarvingersbewegenzich
opharebeenen bloot.
Haarlichtehaarisstil,

deoogenzijnniettezien,
haarborsten staan stil,
nietstegeschien.
Onderhaarkin isrood
warm eschaduw,
en in delichteschoot
donkerderschaduw.
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'tIszwarten donker,
kamerdonkeralsrook,
roodkolengeQonker,
daarboven holtdeklok.
Langsdewanden bleektflauw
eenplaaten nogeen
hetwitteislichtlauw,

'tlijktalleslanggeleên.
Hoor,hetleven vliedt,
deklokholt,tik,tik

zinghetjammerlied
van hetoogenblik.

*

Hetwasinden zwarten nacht,
dewolken metregenvracht
rolden overdeaarde,
die1agin'tdonker
a1seen schipvooranker.

M ijnbloedstroomdeinmijnhoofdom,
dezwaarteboogmijnnekkrom,
hetwasoferbloedm oerwas
tusschen hetvoetengras.

Hetregendein destad,
toen kwam erwat
m uziekvan straatmuzikanten,
diebliezen naardekanten.
Toen voeldeik den leugen

vanvroolijkheidin'tgeheugen,
diem en alskindeensheeft,
tedansen om datm en leeft.
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@

Zachtkwam zealsjongesneeuw,
stilleenwiegelend,
wittezich spiegelend

indenspiegeldergrijzeeeuw.

Deeeuw waseengrijzespiegel,
blinkendem etgewiegel,
voerzeeroverheen
witin hetwitverleen.

Zewaslichtgeschuim ,zewasvonkelsel,
zewaslicht'geluim ,sterkarbonkelsel
ophetwaterigvlak deraard,
zewashandgevlam ,zewasvuurgelicht,
zewasbrandgekam ,zewasuurgelicht,
zewasbrandendediam antsneeuw ,

o zewastochbewaard,
blankegekooidem eeuw,

eind'lijkvoorbijvliegendeaandeaard.

Indegrijzelichthoven,
op den akkerlichtschoven,
indewaterpoelen van licht
vonkeldehaargezicht
hingen haarbloemekens,haarwittelichtharten
open en bloottewachten,
in densneeuwigen zom er
desneeuwlichtdroom er
dezon om regendehaar
handenm etstufsneeuw klaar,

in dedooiendenachten
dem aansneeuwvachten
behingen haarstilleooren
zezatnaarhetvallentehooren
van 'topenesneeuwbloemgloren,
m aansneeuwbloemen hooggeboren,
diesprakenm etgeelemonden
alinhetronde,
delichtewinden
dietrippelhinde
woeien naarvoor,naarver

oeenverloren veer
m aareenlichtgeschuim ,m aareenvonkelsel,
m aareenlicht'geluim ,m aarkarbonkelsel,
m aareensneeuwween'lachsneeuw'm eid

oharevroolijkheid,
oharedroevigheid

sneeuwdenwelwijdenzijd.
Haaroogenbegonnentegloren,
haarhanden kwamen naarvoren
m eeren m eer,m eeren m eer

zeVoeldeuitzich verloren
veelgaan,zewou toebehooren
teer,O teer.

En hetooglichten begon

enhethoogopkijken,
en hetopschrikken begon

enhetheelverwijken
hetwegsneeuwenalssneeuwjacht
enhetvoetvluchten heelzacht,
enhetheelzachtinzichdenken,
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endan weerhetwildekrenken
dervingeregrepen
en hetzachtgegrepen
hoofdhaarenhetliggen neer
en 'twreedelevensbegeer.

En hetbloedproeven begon,

hetwijnroodbloede
en hetvolgroeien begon
en hartstorm woede
en hetheenloopenen hetwederkeeren

enhetwranggepijn,hetdiepezeere
leegzijnenhongerenheelalleen,
enhetzachtneerzinken
en hetopblinken

vanwillendlachenom hetlijfheen.
En hetluisterenbegon
in destillekam er
en hetstilzitten begon
voordegladderamen

enhetvèrwegzijna1seendroom
enhetluistrendhooren
naarhetgeboren
worden geluiden a1seen droom .
En dewereld hooren
en dewind hooren
en hetzonlichthooren
en denachthooren

enhetstappenvandenlichttijd,
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zewasonderwijlgekwijn,
o,zewaszeegeween,

oharevroolijkheid,
o haredroevigheid

kondennögQauwlichtzijn
alssneeuwigheid.
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Enikbijdestillezeeën
derwereldzoowreedtevreeën
levende,hongerende,
o,ikverhongerende

ikmetmijndroogehanden,
ikm ethetknarsetanden,

ikmethetalaangrijpen,
ikmethettotnietsrijpen
vanbleekebegeerendevruchten
ikatdegeduchte

lauweademenmetmijnooren,
ikstondbibberendvoorde

grootewijdopenespiegeloogen
deblauwelichthoogten.
Hoor,zegaatoverdezeeën
debleekesneeuwweëe,
sneeuwvlagigheid
dewatersbeneeën,
zeliggen teschreien
vangragigheid
erbegintblauw blinken,
devoeten zinken
totons,totons

dearmen dalen,
roodwordthetvale
vleeschzooalsrooddons.

Ikziehaarlijf,
zeisvolschaduw enrood

teerzijndedalenlnhaar.

Deluchtwasgeelalsgeelechrysanthemen
weiengoudgroen in fonklendeatm osfeeren
van misten- goudgesm oltenhorizonnen
doorgoudzongloedend miststrooigoudverduisterd.

Eengoudenlichtterwereldgoudentwijfel,
overal,overal,koninklijktwijfel,
twijfelendgoud,goudenvertwijfeling.
Troonden onz'hartenin hetgoudenduister,
in 'tgoudonz'oogenalskristallen kronen.

*

Gijzijteenbloem,eenlichteroodebloem
in donkrekam er'snachts,eenbloem ,eenbloem 
vèröm derstedeopschokkendgedoem ,
dichtèm derstiltesuiskokendgesoem 
een lichteroodebloem ,eenwittebloem .

Gijzijtmijnhart,mijneenzaam levendhart,
dedadenvanmijnlijfslaanrondom hard,
wreedklaterendestem veinstvreugdensm art,

bliksemtmijnlijf,maarbinnenis'talzwart
eenzaam inmijleeftgij,mijnlevendhart.

Gijzijtzoodonkerentochvlakbijmij
eenbloem vooroogeneneenhartinmij
ikzoektezeggenhoe'kverlangenlij.
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ln destiltevan destad
kwam ze,haarrokruischte,
dewittehanden had
zestil,ikluisterde.
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'sAvondsin 'tdonkerdoetzedeoogen dicht
dan wordthetwarm en rooderom hetoog,
vliedendegaathetweem 'lendwittelicht
datbranddedaagsbrandendewangen droog.
Erisniets,m aartoch is'ta1slangzaam iuiten,
langeroodmantelsnadrenvan deruiten,
en 'tduisterspreienvallenen'tomsluiten,

allesdichtbijenwarm,'tvergaanvanbuiten.
Een vrouw.'sNachtsligtzewarm enstilteleven,
vanwarmteendonker,nietsdan zich,omgeven.
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Onz'hoofdenweenenenzijngenegen
tegenelkaar,zeweenenenweenen.

Hetlichtspintbinnenzijnelaatstewade,
diehebben weom ,deafscheidswade.

Blinkendzwervendeglim merlichten,

enaldedingenzijnaanhetbezinnen.
Hetlichtisbinnenaan hetoogenblikken

enaldedingenzijnaanhetlichtdrinken.
Streelendespreekthetlicht,zweemendeQeem en

zijnblinkendelippenbijhetafscheidnemen.
Onz'hoofden weenen,armen overbruggen
onz'schouders,stilstaan onzeruggen.
Hetlichtelegertrektnu stappendhenen
ritsellichtin delaatstedezeen gene.

Onz'hoofdenzijngenege'enweenen
tegenelkaar,zeweenen,weenen,weenen.

Hetlichtzegtonzetranengoeden dag

omkijkend,zeweerglimmendag.
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'sNachtsdanis'tlevenhaarzoo helenroode,
dan waaienrozeblaandoor'troodehelle
zwartfonkelend om muurde,hetplasroode

kamertjeenspringenplasbloedwellen.
Alsrozeknoppendikvoeltzedan zwellen
geloken oogen,bloedigfrisscheroode,

haarhoofdjezoobloemerigalsroodebellen
Vanrozen aaneen rozeboom ZOOrood,ZOO roode.

Desm orgensalszewaaktheeftzenogover

verlangendathetaltijdwasennimmerover.

Toenbliezendepoortwachtersopgouden horens,

buitendaarsparteldehetlichtop'tijs,
toenfonkeldendehoogeboom etorens,
blinkendesloegdeOostewinddezeis.

Uw voeten schopten om hooghetwittesneeuwsel,
uw oogen brandden deblauwehemellucht,
uw harenwaren eengoudgespannenweefsel,
uw zwierendehandeneen roôvogelvlucht.

Deoogeninudiefonkendenjong-goude,
hetbloedinu vloogwentel-roowiekendom ,
deoogenderluchtdieantwoordden zoogoude,

bovendrevenijsschuimwolkenom.

Ilskoudwashet- lagendewatersbezijen
klinkklaarvanijsniet,spiegelendonderzon,
schreeuwdehetheetelichtnietbij'toverglijen,
omdathetsnelvoetigdekounietlijdenkon.
Debolleblauwwangigeluchtbliesinzijngouden
horenenomgespannenmetzijnvuist
deluchtkon'twijdweerklinkennietmeerhouden,
berstteenbraken blauwesneeuw vloogvergruisd.

Dewereldwaseenblauweenwittezale,
daarstondeen sneeuwbedtintelsneeuw midde'in,
uw goudhoofdnaarzwaanveerengingtedalen
lachendelaagtge,overhetveld,handblanke,blanktande,trantelekoningin.

lkzateenshevlalleen tedenken
aaneengedachtezee,hetkrenken

vangeelegoljeskriebeldemijnvoet,
ikvoeldea1szoetlachenin me,zoet.

EenmurmelwindjeQootmeom debeenen
langblikkend schovenzichdegolven henen
verlangend,enzeveinsden hunnenlach,
zeweendendàn alsikzenietm eerzag.
Enstilbegonnentoen debleekemisten
knievouwendoptestaan eninderisten
à1voorttegaan,demurm elwindwerd koud,
demistewangenwaterwangeblauwt.
En toen kwam zeaangegleden

èverhetijswater
voeten haarkletteren deden,
handen m ethandschater,
lichtendverrezen öm dewittem isten

kijkendelichtoogigofzevergiste
zichm ettekom en,m aarzeweigerdenéén
o w eenen,w eenen,w eenen

deedzem etgeween.
W eenen,weenen,weenen,
lachen,lachen,lachen,
ikwistnietofdruppelenschenen,
ikwistnietwatoogenzagen
gleden haarkoudehanden,
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vielen haarm armerwangen
dichtvoormeneer,eilanden
lichtzagikin verlangen
zee,hareoogenblinken,
deedzetoch nederzinken

stillekens,smeltend,nevelendaanmijnvoet
spraakadem en,oogadem en,handademen,haaradem enriektenzoet.
W eenenweenen weenen,
lachenlachen lachen,
ikweetnietwateruitschene,
ikweetnietwateruitzage

overmijnstrakkeoogen
sloegen deneergebogen
nevelen van haarom 

dichtinmijnmondkeelstom,
drongen haarnevelen,
lichaam teomrevelen
vielen harelichtzeilen,
sloegen haarvlam waden
mistvonkelselbeladen

dooddronken,neergelegen,bleefikwjlen.
O weenen w eenen w eenen,

olachenlachen lachen,
haararm en deden m edragen,
haarhandendeden meschragen
a1seen hoogehoogewagen
m isten hebben geschenen
lachend alsblankevanen
om onstweeën henen
fonkelden vallendetranen,

ikwistwatmijnoogenzagen.

Destraalpralendedag,

deaardwijdehemeldag,
lenteinnooitgeziene
licht- hetblauw m oesseliene
wittigschitt'rendomhoog,
alleen 'tzongoudenéénoog.
Binneniskalm gepraal
Paarllicht,nietéénzonnestraal.

Hetgoudenzongezwier,
een oogenblik,
hoogmaaktstilplezier
deleeuwerik.

Dezon zwerm tin goudgoud,

fjnklinktgeklik
van schapebel- in 'tgoud
hoorleeuwerik'.
Dewolkengaan stilvoort
opgouden grond,
zezeggenzichgeenwoord
uitgouden m ond.

*

'tIsallesweenen,destorm ,hethuis,

degrijzehemelom alleshenen
voorm eeenvrouw,hoorhoorgesuis
ademenstildooraldatweenen.

O mijnhartkloptzooverschrikkelijk.
O mijnhartkloptzooverschrikkelijk
zachtishaarhuid,adem a1sbloem en zacht,
hetlichtehaar- verlangendeoogenklacht.

Eenrooderoosisinmijnhand
ziehoepuur
elkbladbrandt,
nuisvolvuur

elkmijneroogen,mijnhoofdverbrandt.
O dofkarmijn
bevrorenwijn
uitslaand plotsin roodevlamm en
en vuurroodbloed
fonteinen gloed,
gebrokenuitdehartedam m en.
Ikkanstarenenaluw lichtvergaren,
ikkan liggen neder,'n geblazen veder,

hijgend,hijgendom u,
ikkanmijwasschendiepinplassen,
ikkan hoogopdrinkenuw hooguitblinken
uw vlam m en luw.

Eenrooderoosstaatvoormijnslaap
ziehoesomber,

bloedinmijnslaap,
een droom a1sam ber,
inroodezeedroom ,ikblankerkaap.
O droevig klotsen
ensom berderbotsen

rondom mijndroomendenvoet
obloem fonteinvanrouw,
roerloozedroom van vrouw,
witschitterensombera1sroet.
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Ikkandroomenvan'tbijukomen
ikkanweenen,bijuverschenen,
gijzijtzooroodinmijnziel
gijzijtmijngloênde,mijneeuwigwoênde
vulkaanwaarinikviel.
Dood,odood,
som bere,som bergeronnen rood,
kom ,okom .

Mijnhandenzijnzooheet
mijnoogenbrandenzoomoe
diepinmijnhoofd,ikweet
nietsm eer,ikbenzoom oe.

Erzijnstemmenopstraat,
winden hem ellicht
om m eisdrooggepraat,

mijngehoorzwicht.

Enerisnietsinmijover
dan hetarm ehongrig'verlang
ikhebhetzoolang,zoolang,
hetwilnietmeerover.

Ergensmoetentochzijndelichtewatrenvanhaaroogen
Mijnhandenzijnzooheeteendrooge
en hetlichtewatervan haarstem 

mijnkeelisindorreklem.
Hetkantochzooaltijdnietduren
m etdebrandendeuren

mijnstem isschor,
mijnoogendor.

@

In devertezagikblankewateren,
voormewaszachtklateren
vaneenestem dieikwelken,
en daarom heen was'tàlstilteen
diehoordeiknogm eerdan 'tklein gebeek
van woorden in haarzachtgespreek.
Alleswasstilbehalvehetstem klateren,
daarachterblonkenblankewateren.
lkhoordekleinewoordengaan
inglazen stiltediaphaan.
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Ikhadzoolangrondgeloopen,

deurenwarenvoorbijgekropen,
en delichtedagen

diemijnoogenzagen
en dezwartenachten

diemijnlevenombrachten
en doordestadbenikgegaan
langsdesteenhuizentotaan
haar- otoen heefthaarstem geklonken.
Eerstzacht,toenluideren luider,
alsdewinddieuithetzuid'er

opsteekt- mijnhartdoetpijn,
betraandmijnoogenschijn.
O ikverlangdeom nietsmeertezijn,
nietsmeerdanhaarenmijn
zelfheelwegtelaten
om in diezachtem aten
overtegaan van haar,
opteleven m ethaar
stem enweerneertezinken
haarstem deedzooom m eklinken
diekwam in 'truischen van haarhaar

in'tschijnenvanhaaroogenwaar
zeteerlichtroodeis
haararrem is
zooalseen boom om hooggegroeid
tothaargezichtdatalseenbloem uitbloeit.

Dedaggingen ook hetzonnelicht
van haargezicht,

ikzata1seenpelgrim bij
eenboom enzijbovenmij.
In destiltevan haren avend
1agika1seenschip gehavend,

mijnhartdeedeenbeetjepijn.
Nogaltijdkanik'tnietzeggen,
mijnarmeverlangennietzeggen,
mijnleegteenmijnbegeer
grooteren meeren m eer.
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Ikwildeikkon uietsgeven
tottroostdiepinuw leven,
m aarikhebwoordenalleen,
namen,en dingen geen.
M aaroalzegenendlicht,

witheerlijk,witgespreidlicht,
daalophaarenlaathaarnooitzijn
zonderuw zaligenschijn.

Zijiszoostilenzoozacht
alsgijennietonverwacht
zijtgevoorhaar- z66is
hetwatervooreen zwemvisch.

Ikweetnietofzijumaakt
licht,alshaarmondeslaakt

adem,ofdatzijdoor
u werden uitu bevroor.

Zijisalsdegoudenzonmiddag,
een herfstigelaatstebiddag
vanboomenen hetgraskruid
tot'tzonlicht,hoogboven zeuit.

Zijishetzilverenzwevende
hetteerelichtblozendegevende
licht,dathemelhoogis,
goudeeuwigals'therrefstis.

Haaroogengaanwijdenzijd
bovenmijnstarendhoofduit,
gouden en zilveren lichten
brengtzeop menschengezichten.
Zeweethaarlichtniet,zeis
zichzelveweldroefenis,
ikwildeikkon haarietsgeven
verlichtendhetdonkereleven.
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@

Zezatdaarrechtopen keek
deoogen opéénestreek.
Stillichtschooldaarin,
een lach-ofeenschreibegin.
Haarhandenen haargezicht
ware'in dekam erlicht,
haaroogenlichttennaarvoren
destiltedeedruischen hooren.
Ikwachtteof'tsprekenbegon,
langzaam aanzebegon
woordenstilnaelkander
alskindergewandel.

<Ik1agteslapenopmijnbed
leliebebloemden met

mijnwittevingerendooddoodstil.
Hetwasdaarstilstilstil-

Ruischenvanwaskaarsen,
'tknappen van vlam am andelen,
deluchtgoudeasch- schaarse

leliënlagenopmijnspreitewandelen.
Ikbengeboren alseenbloem
brekendeindebleekelucht
als'tguldenelenteisin delucht,
develdennogwatsneeuwbevlucht,
goudenelucht,sneeuwgrondrondom .
lkbengegroeid totdezem aagd

dagegelijk,zooonversaagd
blinkend,w anneerdedagedaagt
guldennaarblauwen boog
ikwiegeldezooom hoog.

lklegdemijnederopmijnbed
wachtendeachterover,met

mijnvoetenschuifikdestillesneeuw
waarin iklig,defonklendesneeuw,

dievultrondom mijzijnkristal
mijnhals,mijnarmenenhetdal
tusschenmijnborsten,a1sikblaas
SneeuWtOvermijeenjachtsneeuwgaas,
kristalletjesspel,mijnadem rust,
zedooien alshetvelzekust.
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lkhebmijnkamerzooindestad,
waarom kwam tochnietwat
ik1agtewachten,
zoowitwaren nachten,
zoowitenleeg,

ikwenddemijnoogenenneeg
naarallekantenmijnhoofd
erwasm etoch ietsbeloofd.

Nietskwam erdan goudgeluid,

ikstakmijnarmenuit,
dieblonkenzooeenzaam licht,
ikslootzerondom m edicht

ikademdediepinmij
'tgoudkoudedatovermij
hingalseen droogem ist
ikhadm ezekervergist.
Toen ben ikopgestaan
heen en weergegaan

hijgendetusschendelichtstandaarden
dezonnenvanmijnslaapgaarde,
ikkondaarnietlangerzijn
indengoudkoudenschijn.
Kom nu,okom nuhooren
naaral'tdringendtevoren

uitmijnenarmenmond,
ikwildedatgem evond,
iku om m etu tekeeren
naarhetvlam m en,hetteere

lichten,hetbibbrendeschijnen
uitenhetverwegkwijnen,
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stervenvanlichtin dehoeken,
nietlangerwilikdanzoeken
licht,m aarhetroodebloed
datgloeiendeleven doet.

Kom inmijnwittekameren
daardeedikverzamelen
stilteen witalbast
lichtvooreen hoogen gast.
O 'tisdaarstilstilstil,
wachten,alleengeril
vanvlamm en van vlam am andelen,
ruischendegaattewandelen
hetlichtin hetgouden gewaad
hangendin deluchtstraat.'
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lkliep'savondsdoormijnestad,
hetwaterzwartvloerig,elkhuishad
zichvanboventotonderm etrouw behangen,

datwaszoomijnverlangen.
Envooralleramenzaten

mijnonderdanennaarmetezien,
zehadden hetdonkergelaten
om m etebetertekunnen zien.

En m idden opeen plein

wouikalleenzijn,
ikhebmijnherautenverzonden
naaralleronde.
Den roodehoordeikzingen

verafenmetzijnzwingen
karmijnroodklepprenhard,
hetroodewasnu zwart.
En ersloegeen zwartebranduit

veraf,devlam stakzijnhanduit,
daarwaseenvrouwegeschreeuw,
woorden alsvonkensneeuw.

lkzateenzaam tekijken
uithetdonkernaarhetprijken
dervlam enhetdeedm ezeer,
langzaam kwam 'tdonkerweer.

90

Enwaardegelewasgegaan,

verscheenhijhoogalsdegeelemaan,
dehuizenenaldedaken

zwartbijhetgeelafstaken.

Dehuizenkregeneenvalschenschijn
vanschoonheidofzevanebbenhoutzijn
metlijstenvlammendvangoud,
ivoren balken geelen oud.
Envrouwenkwam en uitsteken
hethoofduitramen,zekeken

ensprakenwatwoordjesEjn
envalschzooalsmuntenzijn.
Enm annen kwam en metkoppen
vooruituitdestedesloppen,
hetroodedikkewerdgeel,
zeienwoorden zwarten veel.
Ik zatheelstilen recht,

mijnonderdanenzijnslecht,
dachtik,ikben alleen
ikvoeldem etrotschen tevreên.
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Sam en teloopen tusschen breedezeeën

enlandeilandenalswijsamendeeën,
samenteetenvandegrijzelucht
enaldoordoordatéénzelfdeengeducht
uitgaan tevoelentotelkanderheen
en nietstezeggen,arm em enschetweeën,
welnaastelkanderm aartoch ganschalleen,

uw handennaastmijopenneerziengaan
en uweoogen in hetopwaartsgaan

overmijvoelen- hoordebreedezee
wellenden komend meteenzelfdetree.
W achtmaarnaardewinternachten

alwatinmijngedachten
weenendezitmijnkind,
omijnbleekmeisjegevindt
hetindestillem istezeeën,
treeddanbinnendiewinterweeën,
zwem era1szilvervisch,

waaderwijdarmig,eris
zilveren lichtwelhieren ginder,
daarkom teenadem ,een winder
blaastereen open m eer,
daarvlamthetgoudenbegeer
vanvlam men omhoog,
daariseen boog
vastin den nevelm uur,
en in hetwinternachtuur
groeitlangsdenisseloovervlam .

Zitdaardanneerenslauw klam
tranengewaaddichtom uw leden
uw bloem ronde,natwitteleden.

Wiegelendkomenineenrij
schouderezinkend,stem mezinkend,

schoudererijzend,stemmerijzend
teerelichtwezensnaderbij.
Zelachenm ethanden op en neer,
trillendevoetenslaanhetteer
luchtgenevelom zeheen,
vonken zilverspatom hetbeen,
oogen blinkeninhetverlichten
in doorzichtigeaangezichten.
Zedragenbekersenschalen
volmeteendrankvanverhalen
bobblendvanstemm elucht,
hetwaterkookten zucht,
ge drinkthet,datiseentroost

enmijngedachtenkroost
danstalshetuzietlachen
kan hetnietstilverdragen

springtbijuopuw knie,
hunmoedertjeweetwelwie
'tlachen gezonden heeft,
hun m ondaanhaaroorenbeeft.

Ditiseen dronkdiedoetookklinken,
binnen hethoofdvan haardiedrinken
doetdeteerewindeschaal,

wiegelendwindeverhaal
wuftdeblikken heen en weer,
langzam er,langzam er,teer
vallen deoogen dicht,
daarligthetwicht.
Een bleekevrouw in een mistnacht,
eenvandekinderen wischtzacht
tranennogweg,
zegaan alleweg.

Zachtlichtelentenen
m ogen nuwentelen
aanwentelen,
hooglichteluchten
wolkenlichtluchten,
delentenen.
Grootelenten m etzonlichtbloesem s
infonkellichtevèrvallendeblouses
waarhoofden zachtin liggen
donzigenveralswolkenen,

degrijzestil-sneeuwige
dieinwinterm iddagen liggen.

Dànoogenlichtgrijzigspelen,
open,waarindevele

doorschijnlichtgedachtenvervelen
zich- denganschen goudgelen
lichtlichten lentenadag

terwijldewindenverspelen
heelvervèrrewindkrakeelen
zoetzomerigin eenlach.
Delippen hangen danstil,
dehanden een weinigkil,
hetlichaam in lucht,derille
in eensom hetuittegillen.

Laatiknudenkenhoedatalleswas,

gaattochnietvoorbij,mijngedachten,zooras,
enschooneblankestem blijfin'tzwartdubterstaan
* 1tochnietzooijlingsvanmijweggaan.
'tW asbuiten destad in dekou
van waterenwei,ergrauw
bliesdewind hetlaagland over,deboerensliepen,
destadwasverlichtwaardewakkeremenschenliepen.
Dewolken weenden soms,verder
gingenze,zonderherder
van zelvea1smenschen doen
diedoelloos,aarzelendspoen.

Zwartglansdenmijneoogen,
mijnmondwerdzwartin'tdroogen,
Ejnspikkeldendruppelsneer
op'tdroogelippenbegeer.
Zachtdruppelden neerdeteere
nachtdruppelsdiedorstvermeeren,
dezwartenevelvlam
sloegom m estilen klam
onderdewolkenzwartvanglans,
beglomm en alsofhetdeschans
geharnastwasvan deaarde
diezebewaarde.
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Toenhebikm estilneergezet
aan denwegranden m et

mijnoogenhebikdestadaangekeken
diedeeddeluchtverbleeken,
diedeeddeluchtverbleeken
en deoogenschrikken,
destadlagdaarstiltebranden,
hetleekweleengrootewarande
buiten a1s'tzomeris,
hetdonkerinbosschen is.
lkbegontoenstilterillen

eninmebangvoormijngillen
teworden datikgingdoen,
ikkon hetniethouden toen.

Ineengrijshuisenineenkamerlicht
woontze,zelooptstil,ademtstilaltijd,
haarblikkenlichte'inkamerslichtlijkheid
desdaagsaan,'snachtsisstrakhethuisgezicht.
Zeiszooroodigin datparellicht
datoverdagoverstadshuizenzwicht,
'tgelaatin 'thaarstaatvoor'traam opgericht
alseen roodbloem ekevan bladenlicht.
'sAvondsin 'tdonkerligtzevaakteschreien,

hetwarmedonkerdoethaarzooverblijen.

@

Ziejeikhouvanje,
ikvinjezooliefenzoolichtJeoogenzijnzoovollicht,
ikhouvanje,ikhouvanje.
'

Enjeneusenjemondenjehaar
enjeoogenenjehalswaar
jekraagjezitenjeoor
metjehaarervoor.

Ziejeikwougraagzijn
jou,maarhetkannietzijn,
hetlichtisom je,jebent
nutochwatjeeenmaalbent.
O ja,ikhouvanje,
ikhouzoovrees'lijkvanje,
ikwou hetheelem aalzeggen
M aarikkanhettoch nietzeggen.
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Hetwasdien avondzoostil
en deboom en stondenzoostil- zoostil,

dehoogelommerdeboomen- devèr-fjnvingrigetoppen
naastelkaaren achterelkaara1svingerpoppen
alleswaszoostilzoostil
enhetgehoektehuiszoostil
inhethelderelichtalswater
a1sdroogwater.

O diefonkelâjnetranelachegloeiendkoelelucht
odiefonkelgroenesom berhardewreederustigegrond

daarstondzijinop,daarstondikop,naastelkaar
zijingezonkenblikken,ingezonkenhaar
metdeâjnroodewang,methetneergaandelang
lijniggezicht- entoen
zeien we m aarom hetnooittedoen.

Wehieldentocheigenlij'
knietzooveelvanelkaar
iederafzonderlijk- alleskalm enraar.

*

'kHebmijnoortegenzooveelstemklokkengeleend,
mijnmondisdoorzooveelwindengegaan,
ik hebtochzooveellachenm eegem eend,

bijtochzooheelveeldingenhebikstilgestaan
totikbijukwam,emijnschitterlief,
mijnedelsteenhand,umijnoogelief,
mijnvonkendrad,mijnvogelvliegendvuur,
mijnschitterliefvanaltijddooreduur
entotdewerelddiezooin m iJ
'was
verzam eldvroegera1sinspiegelglas,

werdgij- ikhebhetallesopgehoopt
totu,hetisin ugedoopt
a1sbrandend houtin vuur,

omijnlichtschitterliefvanaltijdduur
zijtgijdaardoormisschienzooopgeblonken,
liefdesherinneringtesaam gezonkenq
ikstarondom ua1seenvastemuur,

ensamenspele'uw lichtenmijngetuur.

Degrijzeluchtalseensatijnenwaaier
diekoeldeluchtwaaitm etweinigetranen,

eenslappeweekewaaier,zeegrijswaaier,
dielangsdewangen waaitdenattetranen.
Flapperendstaandewaggelendelanen
aaiendebladen,'töpklappendgeblaaier,
Pralendgroen waaitdetrantelendewanen
langsboom ehage'wankelvoetemaaier.

Satijnenluchtistroebelenonklaar,
deregenwaaitomlaagvo1en klaar.

I02

Avond.Deheuvelsvallen vaal
klim tdehem elin praal
hoognaardesterren,
Som berZOnlaatenrood,Verre.

Degrijzestofweg
vastindesom berstronkromm eldehei,
boomenvoor'tzonroodvèrweg,

waarikadem enrij.
Geuren,vocht-en kouzoete

voortgaanderijendewielen
om detrappendevoeten
oogzwerven en zweetrillen.

I05

Deluchtwu âjn.Avond.
Zonweg.Eenschijnavond
een veldgroenkoren,goudzilver
ondergoliichtgeschilver.

Eengrijzegeiteneengeitje,
en'ngrijsblondborstblootmeisje
dwarsophaarknietjes
zoomethundrietjes.
Eensprongvan'tkleinegeitje,
eenwoordvan'tkleinemeisje
'tooggrooten hetve1blond
allesonbewogen,l zond.

I04

BlinkendlichtsplinterdeEjn,
uitstortteikindenschijn,
hetstraaldeovermijnoogen,hetstroomdelangsmijnlippen,
hetvielovermijngebogenarmenenhanden- mijntippen
vanmijnvingerenstriemdenzijnteeregewevenlichthuid,
mijnhoogebeenenriemdenhetspikklendspatzilvereruit
en toen wasikin dedage
waarhkrezoetstroom igebeddenlagen,

hare,dejongegezwollenbladigebloemigeroodelent'
totm egewend.

Zegingzoodansend,zooarmenzwaarhefendlichtendvoorbij,
haarstroomenderug,eenglijbaanvanlicht,haarlichtvollezij,
hetrondehoofddaarvan boven,
deom hoogzolendevoet
devingerszooalslovers
diezénuwigdèwindtrillendoet
en daarkwam zeookweeraan
de luchtvan zich duwend,overdeaarde,luchtbelaan,
in hetzwaredaglichtmethaareigen lachlicht
adem endzwaaralsofzezong,om dathethaarlippen höögvoldrong,
en deteedergeveldeborsten om hoog
waarlangshetlichtlangzaam vloog

omdatzIjhetwas- omdatz1jz1jwas
hetroodelangzamelichtewittemeteenbeetjegoudelicht
enoverhaarwangengezicht

gleedhetnederomlaag,langzaam enjuistdaarom traag,
enzekwam zoodichtbijme
enzeneerleim e

haarteederevolleborsttegenmijnlip
een oogenblik,wanteen tip

wasookalveelteveelvoormij
I05

enzestreeldeookovermij
haargrooteomhooggehevenzwaremaarmijlichtehand
enzelegdeaanmij
heelhetuitgestrektebloeiendebloem-beddigeland

vanhaarfonkelend,gazzend,zonnend,koren-vlammendlijf
enikhieldmestijf
om niettevallen,wantikvoeldededuizendtallen

vangrootebloeddruppelsopspringenalseenregeninmij
maaralseen plassendestralenderegen inM ei
voeldeiktoenhetlichtvan haaroogen
doordeglim lichteglanzendedrooge
luchten overm eheen
'twerdstillerom m eheen,
ikzaghaargaan,lichtspreidenda1seen radvanvuur,

verderenverder,zwijmenindag,overalgelijkvuur
om hoogwaszeen om laag,
nu washetoveraldag,
boven,beneden- vurigtevreden

enikstondalleenmetmijnlach.

I06

Daarligtdatwater- datschitterendewater.
Ziehoehetschittert,hetschitterspreekt,schittertrom pettertindelucht

indedonzigegonzigefjnesatijnelucht
datdroogzilvereopzwem mendewater
in datrondomblauwedronkkoudedronkdiepewater,
'tiseenzeebleeksprekendschuim
een woordenm ondin hetruim
schreeuwendedoordegonswindnaarhethem elruim ,
datstreefwater,datgeerwater,datwilwelwater,

hetvaltalvoorovermetzijnonhoorbaargeschater
teplonzen telachen met'tgezichtonderwater

ohetoogthoog,pijlendhoog,hetoverstroomtelkaar
valtaan,valtaan,verenver,daardaar
ennu ligthetweerschaterenduittelachen
naarallekanten,alsofzewatzagen,
deluchtisboven wittigteer,rondom

valwolkenenvèrgaandeboomerijenom,
nietheelverishetàlgestoom denevel,
m olensen boom en even,even.
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Mijngrijzetintelreine
mijnwittestreeleâjne
m ethöögvan omhooggezwier
vanuwehandekens,schier

hetvlerkegezwaaivanvogeltjes,
hetömkomenvanwiekmolentjes,
zeveeren zoofraaidoordelucht,

mijnoorhoortgeheelgeengerucht,
enuw wangenglijdenaan
en uw lippen staan saam aan
beweegloosrood
enin eensdaarvlood
een koelrondwoordegespreekvan ze,
woorden zookoelalsrondehande'

diezichneerleggenindemijne,
devollebloedige,bloemefjne
hetkwam tegenm eaan

tegenmijnoorenaan
koelgeblaze- aresjne,
vlaggeroode- vlaggekwijne.

I08

Stilgrijslichtroodleeftze,
oogenwijdwachtendheeftze,
zegaatstilaanengaat
witalsdedageraad.
Zegeeftzichdeze'engene
willoozezonderm eenen
en wandelthier,dàn henen,
hetstilhoofddoetöm leenen.

O lachen,weenen,weenen
W eenen,weenen.

I09

Aldiegrijzedagen
methunstijvelachen
televenen'tniettem eenen,
m aarandersofandersgeene.

Entochlichttevredetezijn,
alleenwatoogenpijn
van'tfelgeellichten
o,'savondsdeoogentedichten!

Dedagenzijnlichtreuzen
daarwandeliklaagtusschen.

II0

*

Indenheetennachteenheetzwartgrijskorenveld
heeftmijheetvoetigheetoogigheethandigontsteld,
van achterdrongm edewindigenachtigehitte
in 'tdikkigelooderigrooierigstoftezitten,

mijnoogenbloedzwaarhingenvoorhetgeschaarde
starrenachtbeddendgroenhittendaarzwaarde.

@

GebenedijdeMeisjegebenedijde
van'tlicht,van'topewijdewijde.
Hoezoetdelichtwolkenzichaan u spreiden,

hoestildelichte'uw oogenin,uit,glijden,
pareltuw keelin,uit,hetluchtgetijde,
witbladigein'topewijdewijde,
gebenedijde,
gebenedijde.

Erwasveelgoudeikegeel
lichtgerezenengroen gegroeid,veel
gesiddervoorblauwgouwe
wittetrilling,heelevengrauwe,
omdathetoogzeerdeed
van 'tzonnigestekendeleed.

Spiegelendwasdeluchtofik overalwandelde,
heetgezwollen ofikin duizendveranderde.

I13

Erwastoen sneeuw op'tm os,
daarop1agzelos
Haarlippen natenopen,
deoogennaten open.
Haarhandtikteden grond,
hettragevingerwit,
haarschoudersgingenrond,
in blauw ophetsneeuwwit.

d'Oogenbenedenmij
paarligovale-

Zeleekeenstukvanmij
uitmijverdwalen.

1I4

Nuschijntdezonopstraat,
daarschreeuwteenm ensch opstraat,
erisklaterendkarregeratel
in dedom m 'lendeverte.
'tKlarekam erlichtgeklater
m et'tlam pgoud,'tboekroodgesterte.
W akkerèpdroom twaterstaat
m et'trustigglim meubelgelaat.

Tweelampenschijnen,
despiegelschemerblauwt,erschrijnen
lichtenin meubelsrondom ,

alledingenzijnstom.
lk hooradem uiteenvrouw
kom en,ikwou
ikwou- ikzitzwaaren stil,
'tisnietswatikwil.
Hoordeklokrikketikken,

hijteltdeoogenblikken.

I16

*

Datkouwevleeschvaneen ander
tegen m 'n droogehanden

enmijnoogenonzichtbaarindennacht
datkoelesappigevleesch- en aldekracht
vanm eden nachtin- 'tisalsdood,
alleszwart,geen wit,geen rood

mijnheelehoofdlijktwelkoel,
erisnergenseen doel
zoolekkerzwartisdenacht,
zonderoogen,zondergedacht,
datnattenachtbad,
datverdronkene,datdaggat,
datrondom dauwiggevoel,

mijnhoofdiszoolekkerkoel.

1I7

Delente- ikstamiddenin haar
odaarkom tzedaardaar

daarvliegtzeopmijaan,zezoentme,
Ze Zoentm e,Ze Zoentm e en ze noem t m e

haarzoeteademen,woordvoorwoord;
oen daarvliegtzevoort
dehonnegeiadderendelente,
daarnaardeverte,daarnaardehorizonnerigetenten,
dezilveren,zilvervoetige,zilverhandigelente,
dezomerigelente.

Kijknu,zestrooitdenzomerrond
dievliegtom haarrond
uithaarm ond,
rondhaarboezem ,haargladderug,haarbeenen
zoo donslichtomschenen,
zegaatlangsdehorizonnen
maaraldoorom m e,
zeheefttocb zooveel,zekangeven
wel,ziehetlichtesneven

vanaldatkwijnendelevendestervendeopiikkerendlicht
en daarmidde'inhaargezicht

ziejehetwel,ziejehetwel
hoelichthoewithoegoudhoeschel,
hoekunnenwehettoch verdragen
van ochtendtotavonddage,

kom weer,kom bijmeweer
gijmijnlieve,mijnlieve,lieve,lieveoogenbegeer.

II8

O zevaltopmijnborst.
haarm ondm idde'indedorst

vanmijnmond,haarroodezachteweekepunttong
'tisofzeheelemaalin medrong.
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Deboomengolvenop deheuvelen
boom hoofdenstilin denevelen
lentelichtezachtlentelicht.

Detorenmetzijngezicht
daarmiddeninwijstdeftignoguren,
verbeeljeuren,uren,uren
'tisOm testikken
in dezeoogenblikken,
hetkriebelendlachen
ikkan hethaastnietverdragen,
ikstik
in ditkrankzinnigelichtedeftigeoogenblik.
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Degonsregen,regen
hetöpbewegen
vanbladen alswatervalt,
deregen valtvaltvalt.
Zooinm ezelfgedoken tezitten
in 'tglanzigenietmeerwitte
licht- en nooittebeginnen
bewegingen niettebezinnen.

Deregen m aaktgrauwestrepen
indegladgrauw geslepen

lucht- degordijnenhangen
treurig,dendaglange.
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Delampschijnt,dekamerisopen
buitenhoorikdewindloopen.
Debladen,deiappendebladen,
de:aplentebladen- deiapnachtbladen,

zezijngroenenzezijnzwartenslap
hun nattelippen,'tslaphandegeklap
hoor'topwaaien,'talle-weggaan,
daarkom en zeweeraan
hetscherm utselin 'tdonkervan zachtewapenen,
hetaanelkaarklapperen,
hoorzein deverteaangaan,
denachtisheelom ngegaan
a1ssluizen

langsmijnhandkoelgezoenengestrook,
hetlichtschijnta1sinrook,
'tisalsom slapen tegaan,

in'tschijnlicht,dievlijblaân,'topgaan,'tneergaan.
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Aldoordatmetalenruischenvandem etalen stralendezee
en hetwoestlichtegebots,hetwreedegolfweê,

hetiitsigebijtigeEjnstralendoneindige,
hetzoowijdspreidigevloedendomheinige,
en toch datvollenatteblauweaangerol,
hetsprenkelschuim ediep watervol,

'toogfjneooglavendewaterdagen,
daarboven hetvlakkeluchtvlaggen
aandedaardam eswange'a1sbloemedichtvoorheen,

parasolzilvere,handekenshange,juweeligeinoogschijn.
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Dezeebuiten grijs,zilverig,regenig,lommerig,inwolke'cirkelgespreide
hier,ohierweekelijk,stillekesgroen,verwijddenaar'twijde,
mijnhoofd,omijnhoofdindemakkelijkzwakkelucht
m iJ
'n oogen zoo koel,zooberegendvoordelucht,

mijnhandenwatwarm neerhangende
ozooinzoeleomvangendedroevigheidbijdegangende
rotsigegolvebedwaaldezee

ikmijnhoofdinmijnhandendee
m aarhetschitterigruischensproeiig,dedonderritsel,
hetklokkendgekabbel,hetlekkendtong:itsen

hetbloedinmijnhandisdroog
nuschaduwe,zeevollezeeïgevoormijnoog.
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Degolven en hunövervoorovervallen

methunpralendzoosierlijkzoodwaaszoovergetenbovenalle
allealleallealtijdwillenwezen,
en hetzinken ineen,hetheelnietmeerwillenwezen
m aardiep onderandere,allezezinken vergaande
methun dofetrouwewater-menschoogen,
onderelkanderelk m omplend,onderelkanderelkstaande,
allen omlaagen om laagenniem andm eerhooger
donderendgaan zeom hoognaardeeenzam epralendehooge
wereldverlichtendelucht
klotsendevollerotsendewiegelendgestreeptdonkervlakkigewater,
volgroen blankschuim e,borstig,schuim uitgezogen
water,nogwater,m aarwordendelicht,m aarlicht

maarstarendeliefelijkeenzaam,hetstillegodswereldlijklicht
vanden hem el- en hierhetgroenstreeligwindliggendwègoogend
neederiggras- naardeboom en achterwaartsboogend,
vandestille,groveaarde.
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Leven,zoeleomsom berdeeveninschitterde,

indeluchten,deregene,dezachtstrijkgevederde,
olevenhetgevendealtijddoorstillende,
olevendattochschijnthetaltijddoorwillende,
hetinzwevendkam eren,hetvolopverlichtende
dewegen,waarlangsgaatheteenzaam uitzwichtende,
klaar,nim merdroom endeoogenbewegen,

armstrekkendleven,hoofdomvattend,kussendzoodichtbijaanziendtegen
dewakkereoogen,oschijnend,somsiikkerend,somsevenroode
m aardurendomsom berde,oökzondernoode.
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D e sensitieve verzen:

liederen van vervulling en tekort

InditopstelbespreekikeersttweekantenvanGorterspersoonlijkheid,
diein debundelW rzegopvallend naarvoren kom en.Debundelver
tegenwoordigtechtereenstadium inGortersontwikkeling,endebeide
kenm erken hebben dan ook hunvoorgeschiedenb;metbehulp daar

vanzijnzijhetduidelijkstvoorogentebrengen@aragraafIen2).
Hetbesprekenvandievoorgeschiedenisbrengtmijdustottweekeer
toeterugnaarhetogenblikwaaropdezeverzengeschrevengaanwor

den,totGorterssituatie-nu ookzijn maatschappelijkesituatie- in
hetvoorjaarvan1889.Aansluitendkomtindezederdeparagraafdean
derhalfjaartersprakewaarindebundelontstond,vanafdatvoorjaar
totopaugustusI890.- BijdebesprekingvanGortersuitgangspuntenen
ontwikkelingvoören in dezeperiodeisintussen ookeenenanderge

zegdoverdedichterlijkevormgevingsprincipesdieeruitvoortvloeiden.
Aan devolgordevandeverzen binnendebundeliseenvierdepara

graafgewijd;daarbijsluitaandebesprekingvanhetlaterelotdatdeze
verzenbeschorenwas.Eenvijfdeparagraafschetstdewaarderingdiehet
werkindeloopdertijdtendeelviel.
Indeafrondinggrijpikterugnaardebeidekenmerkendieinhetbe
gingenoemdzijn,om daarmeeietsvan debetekenisaan tegeven die
dezepoëzievooronskanhebben.

x.Hetverllsje:naarvervgllfsg

tLichtvoetigenymphenvoedsterdendenjongenPanindelommerrijke
bosschenvanThracië'.Dezethemazinvaneigenmaakselgafdejonge
leraarGortertervertalingin hetLatijn aan zijn leerlingen van het
Amersfoortsgymnasium op.lsheteentoevaldatjuistdezezin- als
enige- indeherinneringvaneenoudleerlingbleefhangen?

fOm mijteontmoetenwashijopdeschaatsnaarNoordwijkkomen
rijden.Ikhadhem mijaltijdalseenstillegodindebossenvoorgesteld',
zegtHenriëtteRoland H01st,dietotop datogenblik van ontm oeting

(1893)alleenGorterswerlkende,dusdeMei(1889)endeVerzen(1890)en
desonnettenvan1891.
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EnGorterzelfschrijftlater,vanuitzijnsocialistischetijdterugziende
opditvroegerewerk:

Otoenikjongwasliepikalseendronkene,
godbegaafde,begenadigde
dooru,natuur,dooruwezachtelucht.
Datkom t,ikwistu,enikkendeu,

gijgaaftuaanmij,gijstorttetuover,
aluw rijkdommensprongeninmijnhart,

aluwgeheimenbeefdenopmjnlip.

Ft397)

Hetisdezenatuurm ens,Teengolf,een vlam ,eenstroomendstuk na

tuur'zoalsMarsmanvanhem zegt,dieookwijallereerstontmoetenin
velegedichtenvandezebundel:Delente- ikstam iddeninhaar...,De
straalpralendedag...,Daarligtdatwater,datschitterendewaten..,Toen
bliezendepoortwachtersopgoudenhorens...,Blinkendlichtsplinterde

Ejn...Debelevingvandenatuurisindiegedichtenheftig,extatbch,or
gastischsoms;Gorterzoekteenvereenzelvigingmetalleswatzijnge
scherptezintuigenwaarnem en,watdoorhetlichtbeschenenwordt,en

metdatlichtzelfuiteindelijk.
Entegelijkiservoortdurendeenmeisjes-ofvrouwengestalte,somsals
beeld,alshalfmythologischepersoniEëring van delente ofhetlicht,

somsdaarvantochduidelijkonderscheiden,eenaardsemedemens,als
vrouwdichterbijdenatuurlevendedanhijzelf,deelervan,fzwemvisch'
inhetelementlicht.Deaardsezij-fguurheeftevenweleenvagedroef
heidinzich,waardeikâguuralsbewusterlevende,dènkendem an,wel

meervanschijntteweten,zondererveelaantekunnendoen(menver
gelijkeheteerstegedichtmetdatopp.84).
In dezevoorstellingvan hetwezenvandevrouw komentweevisies
sam en.AllereerstdeopvattinguitdeDuitseRom antiek,overdeschei

dingdiehetbewustzijnbetekenttussenNatuurenGeest,metdeVicto
riaanseuitwerkingdaarvan,diedevrouw een onbewuster,voornam e

lijkemotioneelbestaantoeschrijft;inhaarbestaatdeoorspronkelijke
eenheidnog,zodatin haargeen heftigverlangen naarveranderingis,

geenonvrede,geenwillenbezittenofwillentoebehoren(vergelijkhet
gedichtZacbtlwcmzealsjongeJseegw,opp.60,waardatverlangenineen

rijpingsproceswelontstaat).DatmeisjesbeeldkomtalinGortersvroeg
I3Q
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opverreplaatsenolltoegankelijk,
hetarm em enschenhartverlangtvergeefs

debloem isblijinhaargelukenleed

enlachtenweenthaareigenlachentraan.gvt32j
Maardezevoorstellingvandevrouw wordtvervolgensbijGorterge
nuanceerd,doordathijhaaronbewustedroefheideenvaagbeseflaat
zijnvandedroeleiddezerdeeuw ' Hetishetalgem enelevensgevoeldat
demensenin <
ditgetijde'beheerst,endatinhaardievoornamelijktge
voel'ls,hetduidelijkstnaarvorenkomt.DeoorzaakdieGortermeent
tewetenvandiedroeleid,komtverderoptersprake.Tienjaarlater
weethijookietsvanderemedie:inzichtindemaatschappelijkestruc
tuurwaarmendeelvanis.Dànkanhijoverdiedroefheidzeggen:Kllet
isnunietdetijdvanalgemeenenvoorspoed,ooknietvanvoorspoeden
gelukkigestijgingéénerklasse,allerminstvandeklassewaartoewij
.

gperk,Kloos,Verwey,hijzelf)behoorden.Hetisnunieteentijdwaarin
menzichkanfslatengaan''.Doetmenhet,danwordtmenbijnazekerde
buitvansmart.Zoozietmendanook,bijnavanhetbeginaf,inonze
verzen,zoovolvreugdeenzoovlammend,eeninnerlijkverdriet,bij
denéénzöö,bijden anderz66,maarbijallen.Eeninnerlijketegen
spraaktusschen ookdehoogsteuitingen van geluk,en tochhetklaar

merkbaregevoelvanongelukdateronderligt'(KritiekopTachtig,vv
111,58).
Zich laten gaan in de overgegeven vereenzelvigingm etdenatuur,

vaakalsvrouwgezien,metdevrouw alsçnatuurlijke',datzoektGorter
in desensitieveperiodewelbewust,a1slevens-en dichtprocédé.Hetis

zijningeschapenverlangenom degescheidenheidvanikenander,iken
buitenwereld,teniettedoen.lndeFerzc:wordtditsom suitgesproken

alshetverlangenom zelfteveranderen:fikwougraagzijn/jou...',of:
<ikwoudatikeensevenukonzijn'.Opandereplaatsenzoekthijnaar
eenmetamorfosevandeander:6ikwoujijwasdelucht,datikdoorje
gaan kon'.Ennietzeldenwordenhetactiefenhetpassiefaspectinhun

gebruikelijkeverdelingoversubjectenobjectgeheelverwisseld:alshet

avondwordt,doetàjfdeoogenderdingentoe,/danwasà1om memoe
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/enwoumeooknietmeeraanzien'(gedichtopp.27).Dezeaspectver
wisselingleidtooktotdemerkwaardigeuitingendiegesignaleerdzijnin

deaantekeningenbijDejrjzelvcbtalseessatqseswaaier(p.102),enbijToea
bliezenJepoortwacbters(p.71).Ook1oshiervanwordtdeanimistischevisie
optalrijkeplaatsenzichtbaar:dezostiloudgewordenbomeninDeJlflle
wegwordeninhetvolgendegedichtvoortgezetmetdelanggeledenge

borenboom dieraadtwatergebeurengaat@p.19en20).Gorterver
vreemdtdedingentotgelijkenbsenzijnswezens,zegtDiepenbrock

reedsinzijnartikelenMelojieegtejacbte(NGdec.Iggl-dec.1892).Opan
derevervagingenvan defrationele'visie,zoalshetdooreen lopen van

tegenwoordigeenverledentijdendevaakmoeilijkvanelkaarteonder
scheidendroom enwerkelijkheidisindeaantekeningenbijherhaling
gewezen.

Inzijnversteconsequentiekanhetophefenvandeafstandtussenik
enniet-ikookbetekenen:hetverlorengaanvandeindividualiteit,zelf

verlies.<Ikwildewelvergaan/in'tlichtteloore'(p.24)of:elaatikmaar
wègsidderen/inwoordenopdatnietsmeeris/danharelichternis'
(p.pl.Wordtdituitersteverlangensterkerotischbeleefd,danwordthet
voorhem eenenkelemaalgelijkaandedoodsdrift,bijvoorbeeldinEea
rooderoosisin-jaband(p.77),datmethetaanroepenvandedoodeindigt.
InhetweinigedatwijwetenvanGorterspoëticaindezeperiode,in
hetfragmentnamelijkdatbewaardisgeblevenvanzijnfeerstedisser
tatie'(HGD162),vindenwijpreciesdezevereenzelvigingstendensonom
wondenuitgesproken.W atalledichtersgemeenhebbenis:<degevoelig

heidvoorgezieneengehoordedingen'.Maardiegescherptezintuiglijk
heidsteltdedichter- deeenm eer,deanderm inder- instaat,temenen

<dathijhetdingisofdeeenheidvandingen,waardoorhijwordtbewo
gen'.Behalveom zienenhorengaathetdusookom bewogenworden,
en datisvoorGorterzoveela1s:medegevoelhebbenineenletterli
jke

zin.Medelijdenofmedejuichen,nietnaast,buiten,maarinhetblijde
ofschreiende,- hetisC
indedingenzijn',tzich-zelftevoeleninhetding,
zichzelfoverteplaatseninhetding,tevragenentezeggen:watzouik
zijn,watzouikvoelen,a1sikdatwas'.Hijnoemtdedranghiertoedde

allergrootsteliefdedienochvriendschapnochvijandschapis',diename
lijknietdeaaneenpersoongebondenvoorkeurvoorofafkeervanhet
objectvanvereenzelvigingheeft,- fdieondergaatindegeliefde'.
NadienogwatabstracteuiteenzettinggeeftGortertweevoorbeelden,
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mulering(hetNederlandsistrouwensdatvanDiepenbrocksvertaling,
uitGortersLatijn):SWanneeriemandnaardenhemelzieta1sdiemet
kleurenvandenavondovergotenis,ennaardewolkendiedrijvenop
denluwenadem vandenwind,enwanneerhijdandoordiezwijgende
dingen,doordierustopeenigewijzewordtaangedaan,danvoelthijal
m eeren m eerdiezelfderust,datzelfde zwi
jgenin zich,en onbewust
meenthijzelfdiewolken tezijn en zelfdiegeruchtloozelucht'.Dit
deelnemenaandebuitenwereldschrijftGortervervolgensnietalleen
dekunstenaar,maarallemensentoe;inzijnvoorbeeldenzijnhetkin
deren,meisjes,entenslottezelfs'eenpoesineentuingwaarhetstormt)
doordezelfde verbeelding aangegrepen en stoeiendevan waanzin en

wanhoopofuitgelatenheidomdatzijallesom zichheenhoortenzietin
onstuimigheid'.

Bijdezeervaringenishetsubjectdusvooralontvankelijk,zeerpas
sief,dekunstenaarwerdtevorendanookalgenoemddhijdezwerver,
delijder,steedswisselend,steedseenander'.'Ziehoewijallenafhangen
vandedingen,nietsdoorons,maarallesmetdedingenbuitenonszijn',
endaarmeenadertGorterzeerdichtdenaturalistischeopvatting:dat
dem ensgeheelbepaaldwordtdoortm ilieu etmoment'.M etdederde
-

factor,frace',houdthijzichnietop,evenminmethetnoodlotti
geaspect
vandegedetermineerdheid.

Gaathijdaarnaterugtotdekunstenaars,aanwiehetvereenzelvi
gingsvermogenhetallersterkstistoebedeeld,danblijktdatzijtochniet
altijd alleén debuitenwereldfzingen',maarookwelhun fantasieën,
waarhunzielzovolvanisdatzijdienietkunneninhouden.Ookver
schiltdeaardvan hun speciiekevereenzelvigingen wel,naarhun ge

richtheid,hunbeschouwingswijze,hunopvattingen.Degrootsteonder
henzijnechterzijdiehetmeestkondenzienenvoelen,enbeminnen;
daardoorkondenzijeenwereldinhunwerkengevenwaarinallesin
evenwichtlijkt,- eenwereldwaarvanzijdebestuurdersenbeheerders

zijn.Gorternoemtdanbijname:Homerus,Shakespeare,en...Zola(die
laterinzijnlevennietmeerinzijnpatheongehandhaafdblijft).
Dezepotëicavandeidentifcatie-uit-liefde(liefdesbegeerte,wellust,
noemthijhetzelfs,meerterloops,bijzijnvoorbeelden)kandustoch
totzeerverschillendedichtresultatenleiden.DatGortererzijnsensi
tieveverzen m eeschreef,ism etditeneuitgangspuntdan ook nietge
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heelverklaard.Infeitehieldhijzichaannogwe1anderevoorschriften,
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groteLijdervanTachtig,Kloos.fHooreensouwekerel,jijdieermee
begonnenbent,oudegeluidgod,jemoetnietdenkendatikdeouwege

bodenvergeet',schrijftGorterhem(HGo24$.'Voorikschrijf,wachtik
tothetklinktinmijnooren,enalsikophouishetomdatmijnooren
ùpzijn'.DatiseenverwijzingnaardeliterairekroniekenindeNieuwe
Gids,waarin KloosdeTachtigerprincipesbijherhalinghadgeformu
leerd:poëzieiseen zaak van em otie,van hartstocht.Klanken ritm e,

beeld-en taalgebruikvinden hun rechtvaardigingdaérin.Zijzullen
zuiverenovertuigendzijn,hoeafwijkendvanhetgebruikelijkeook,als
deemotiewaarzijuitvoortkwamen,waarachtigeneigen,datisniet
ontleendwas.Vanoverweging,overleg,van rationelegedachten en de
weergavedaérvan,leestm en niets.Hetgaatom deem oties,zoalsdie
doorimpressiesgewektworden,enom hunadequate,datiszoonmid

dellijkmogelijkevormgeving.Dievorm moetzodichtmogelijkbijde
inhoudstaan.Metlevensbeschouwelijke,kritische,moreledenkbeelden

öfopvattingenhaddepoëzienietsvandoen(waarbijmenechtermoet
bedenken,datKlooseninzijnspoorallevroegeTachtigersbijemoraal'
vooraldachtenaandechristelijkelevenslessendiedeverfoeidedomi

needichtersoprijmbrachten).
InGorterszojuistgegevenbriefcitaatwordtechterookveelnadruk
gelegdophetluisteren(fwachtentothetklinktinmijnooren'
).Bijhet
ondergaan van deimpressieplusem otieontstaan dewoordeninhem ,

a1szijnsondanks,alssprakeenander.Ditklassiekedenkbeeldvande
inspiratiewasvoorGortergeenbij-wijze-van-spreken,maareenwerke

lijkheid.Hijkendediestem dietwerdgeborenuitdestilte,taal/van
stiltezelf,alsofhetzwijgensprak,/onmerkbaarovergaandinspraak
diebrak'.DezepassageuitMei(pocketeditie149,hoetoepasselijkook,
gaat overdezangvan denachtegaal,nietoverdeinspiratie.M aarop

veleplaatseninzijnwerkduidtGortererwèlonmiskenbaarop:opde

eerstebladzijdenvanMef(detweedepassage,ZowfIikdatditliedl/fsll...
etc.)enindezebundelinhetgedichtM# lieptewcJ#0p#@.37)en11bes
alleesfsbetIcmrlfcàl@.30).VoorvermeldingeneldersziemenEndt1972.
Dedichterwoordendieindezetrance-toestandvanlulterengevon
denworden,zoudenbovendieneenbiezonderewaarheidoverlevenen
werelduitspreken,- deaanspraakdaarop,geldigvoorallegrotepoëzie,
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had sinds de Romantiek opnieuw aan kracht gewonnen . De dichter
brengt in zijn kunstwerk Natuur en Geest incidenteel weer tot verzoening, bij is een ziener, in Shelley's bewoording een `legislator' voor een
betere wereld . Gorter verheft zich nooit op deze functie, maar wel is
daarom bet dichten hem een hoogwaardige zaak.
Deze waarheden, in zo'n dichterlijke waanzin uitgesproken, zijn dus
al van een zeer persoonlijke herkomst . Met bet verloren gaan van de
vroeger algemeen gedeelde christelijke levensovertuiging werd bet individu ook in zijn wyze van spreken, zijn taalbehandeling, steeds autonomer. Words dan ook bet stramiengevend filosofisch denken nog geheel
aan de kant gezet ten gunste van de zintuiglijk-emotionele beleving, die
voortaan bron van schoonheid (waarheid) zal zijn, dan is de weg vrij
voor dat zeer eigenmachtige taalgebruik van de Tachtigers, de `ecriture
artiste' die Van Deyssel bij de Goncourts vond en tot de `woordkunst'
van Tachtig uitbouwde, eerst in Een liefde (1888), direct daarop in de
fragmentarischer schrijfsels Menschen en bergen en In de zwemschool.
lk durf de reuzenzwaai in mijn vorige alinea aan : van bet levensbeschouwelijk aspect (waarheden over leven en wereld) via een kunstopvatting (de dichter als profeet van die individueel beleefde waarheden) naar
de kunstpraktyk van een stijlverschijnsel . Die drie categorieen zijn alleen
theoretisch to onderscheiden,--een hulpmiddel . Van bun innige samenhang ben ik overtuigd, maar ik kan die bier niet uitvoerig demonstreren . Van dit stijlverschijnsel zwaai ik nu nog even door om bij de
vierde categoric to komen, de levenspraktijk, waarin deze woordkunst
een rol ging spelen ; bier dan vooral bet literaire leven-in-ontwikkeling
van de jonge Tachtigers . Wij leren daarmee, na de tevoren besproken
uitgangspunten, ook een deel van de geschiedenis van die uitgangspunten in Gorters leven, een deel van de voorgeschiedenis van Verzen 1890
kennen .
Menschen en bergen verscheen namelijk in dezelfde Nieuwe-Gidsaflevering waarin ook de eerste zang van Mei stond afgedrukt, die van februari
1889 . Dat betekende dat daar bijeen stonden : bet `begin-mooie' van
Tachtig, in zijn beste verwezenlijking, waarvan Gorter anderhalf jaar
later tegen Diepenbrock zegt : `was is dat nu dood he, er is niets meer
van over . ( . . .) ledereen voelt dat was niet erg is, niet meer gaat' (HGD
241),--en een specimen van die `erge kunst', `je moet balfdood gaan bij
bet maken, dan komt er was' . Van Deyssels reactie op de Mei is dan ook
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gematigd-waarderend(terwijldeandereNieuwe-Gidserseroverjui
chen):'Hetismooi,datgedicht,zeker,hetisnietslechtenerkomen
nochvalschvernuftnochvalschebeeldspraakinvoor,m aarhetisvan
eenklein,hoogm aardun,droogenonh wogenm ooi,nietonbewogen

alseenzomermiddag,maaralseenverlakttheeblaadje'(HcD194),fmooi
ge:uitofgeneurie'zegthijlaternogeens,'nietgrootenooknietemo

tie-vol'(Hco198).A1sGorterlateropdeMei-periodeterugziet,schrijft
hijaanVanDeyssel:Tgijmoetwetena1sgijsomsovermijdenkt,datik
vöörikdateersteboekjeàfhad,nooiteenfranscheromanhadgelezen.

(...)Alsikmeindenkhoegijovermijdenkenmoest,datnietwetend,
voelikmeeenlitterairmonster'(HGo242).
DehelevriendenkringvanTachtigleefdesindsdeproclam atiesvan

Kloosuit188:indeverwachtingvangrotedaden,maarbijVanDeyssel
haddezeprometheïschehybrl,ditsterkevermoeden van hogere,gro

tere,verrukkenderkunsthetduidelijkstgestaltegekregen,namelijkin
zijnfantasieovereenHollanderwiensnaam-zelfeencomparatiefzou
zijn:<Nubeweerik,dateigenlijkhijalleenreuzen-armenheeft,diede
literatuurvanzijnlandheteersttotzulkeenhoogerplanweettetillen,
hij,van wien,gestelddatdekunstvan detwintigsteeeuw genoemd
wordtfsensitivisme'en gesteld datin een Hollander,genaamdJ.H.
M eere,diekunstzich heteerstaccentuëert,- gezegd wordtdoorde
kritiekdertwintigsteeeuw:ffde rom antiek,datwasVictorHugo in

Frankrijk,hetnaturalisme,datwasEmileZolainFrankrijk,hetSensiti

visme,datwasJ.H.MeereinHolland''-'tverz-opstellen1,1894,78).Deze
voorspellinghadvanDeysselalin1886gedaan,toenerzelfsvanhetbegis
m ooienogm aarheelweiniggeblekenwasen alleendeaankondigende
bazuinenschetterden;watf
sensitivisme'daneigenlijkzoumoetenzijn,
konniemandzichvoorstellen.
Gorterheeftdebrochurewaardatinstond,Ovcrliterataar,stelliggele

zen.Maarin1886waszekervoorhem dievervullingdertijdennietnabij.
HijmoestdevelejarendiehetschrijvenvandeMeinam,188*1888,nog
verwijlenbijdatebegin-mooie',aanvankelijkomdatdàtwaswathijtoen
aankon,m aarlaterm eteenzekerem oedwilenvasthoudendheid:<llet

waszelfsz66datikin'88Uw werknietlas',vervolgthijzijnzojuistge
citeerdebriefaanVanDeyssel.<IkzagaanVerwey'scritiek(opEenliefdej
datikermijneigenwerknietdooreindigenzou.Ikdacht:laatikdat

eerstafmaken,nukanikhetnog'(HGD242).Maaralsdaneindelijkfhet
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dingaf'is,krijgthijzijnkansom hetmeer-dere,'ergere'vande'hevige
schoonheid'tezoeken.Diestaphogeropdevergrotendetrapishem IJ
jaarlaternogduidelijkinherinnering.InI90Jschrijfthij,datdestijds
voorhem 'deFranscheen Hollandscheprozaïsten een gloed en een

krachtvanleven(haddenj,vanonmiddellijkheid,hunpogenom uit
onslevenzelfdeschoonheidtehalenbetooverdemijzoo,ikhadzelf
datonmiddellijkelevenzoolief,ikhad zoo'nvoorgevoelookdaterin
datleven eennogveeldiepereschoonheidverborgenlag,datikbesloot

tetrachtenpoëzietemakenvandeonmiddellijkerealiteit- zonderde

traditievanvroegeretijden'(VoorredebijDescboolderip/zfe,1905).
'Zpderdetraditiek-.-,die overm oed zou nog doorvele dsm en in de

vormverbrijzelendetwintigste-eeuwsekunstbeleden worden.Voor
Gorterbetekenthet,dathijdevasteversvorm endevijfvoetigejambe
van M cf,deElosofsch uitgewerktegedachteen hetepischegenreop
geeft.
'fe,sogveelJieperescboonbeii'-..,daarmeewordthetgradueelverschilm et
ATefaangegeven.

<Uit:,Jleveszel
J'...,'deonmiddellijkerealiteit'...Gorterverlaatdaar
meedeverbeeldingswerelddiehijindeMei-periodehadgezocht.Töen

hadhijgezegd:<Ikhebaandrang(...)om buitenmezelftegaannaarniet
bestaande,verbeeldedingen',%ikvoeldanalleszooduidelijk,hetkan
tochnietwaarzijndatditdwalingenvergissingen hersenschim zou
zijn,enderestvanmijnleven,veel,veelonduidelijkerenonbewuster,
en onzekerderendrijvender,dierestwerkelijkheid?'A1shijzich nù
meeropensteltvoordie'restvanzijnleven',leverthijzichinderdaad
uitaanhetonzekereendrijvende,hetonduidelijkeenonbewuste,aan

deactualiteitvandefsteenkolestad'(ziehetgedichtopp.19.Enhijnoet
fdiesoortvanmijgemakkelijkevolmaaktheidwaarmeeikvroegeriets

bereikte'(HGD24x)opgeven,want:
<1lbadzel
fdatpgmfJlelljleIeveszpplV'.-Methetherhalenookvandéze
uitspraakvangikderodevogeldieikuitlietvliegenindeaanvangVan

ditopstelweerinmijnhandenop:delichthongerige,luchtdrinkende,
levenom helzende,dealsdronkene,godbegaafde,begenadigde,zichmet
deanderen dedingen in liefdesbegeertevereenzelvigendedichtervan
deepithalam ischeverzenindezebundel,hijdiehethél
emaalwouzeg
gen,wegsidderendinwoorden.

I37

2.Hetsele/vcstekort
'M aarikkan hettoch nietzeggen'.Naastdegedichten van extatische

vervoeringzijnerdieveleandere,diealleenmaarkunnensprekenvan
hetwillesbereiken,vanheftigverlangenmaartochafzonderlijkblijven,
vanbevreemdingom demensenenhunschijnbaarkalm bestaan,van
misluktcontactenvanvergankelijkheidsbesef.Detaalvandiegedich
tenism eestalveeleenvoudiger.Insimpelezinnenwordtdeeenzaam 
heidin destiltevanhetogenblikvoelbaargem aakt.Destrofenbouw is

regelmatig.Zijnzulkeverzentochlanger,endwalenderinhunwijze
vanspreken,zoalsdeextatische,danbehelzenzijvaakeensoortont
wikkelingsgeschiedenis,m eestalbeginnendm eteenfasevan onbewust
heid,gevolgddooreenontwakendverlangeneneenzoeken,som svin

den,vande<maagddielichtlucht'is.Hetduidelijkstzietmeneentijds

verloopinBewegintisvpprmeott
gewis(p.27),IkwcJtoesce&arnejosges(p.54,
Esflbqdestillezeedg(p.64)en1)badzoolcsprosdteloopes(p.82).Ookalsde
hoofdpersoon in diegedichteneenzi
jis,zoalsinZacbt)
,wanzeclljpgge

Jseegw(p.60)ofin11lagteJlcrcgopm> bed(p.87),moetenwijdaarintoch
welGörtersontwikkelingsgangbeschreven achten,zoalshijdieinde
andergeprojecteerdofa1sgelijkaandezijneherkendheeft.
Wèlkverledenhijaanduidtalshijzegt:ikwastoeneenarmejongen,
of:ikzattoenheelstiltewerken,- ?Hetantwoorddaaropkangeloofik

niettrefzekergegevenworden.Zeldenofnooitverwijzendeuitingen
naarenigszinsconcretegegevens.Stilzittenwerkentussenboeken mo

gezo'nhouvastgeven(ziedeaantekeningenbijhettweedegedicht),
maarstuderenbleefGorterooknkzijnpromotiewel,zijhetindesen
sitieve periode misschien watminder intensief.De Tgeschiedenissen'

blijvensteedserginnerlijk.Hetmeestwaarschijnlijklijktme,datde
neigingtothetepischedieGorterookindezeperiodevanlyriek-schrij
venbehield,zichlietgeldeno6kalshijzijnrecenteontwikkeling,van

deactuelelevensfasedus,weergaf.InhetbriejeaanVanDeyssel,direct
nahetverschijnenvandebundelgeschrevenop6oktober1890,zegthij
overdeMei-periode:fIkvoeldedatikietskinderlijksenietswèlklin
kendskonschrijven.Meerkonikniet,ikgingmijnlevenvoorbij,ikzag

hetniet.(...)Toenheterwas,zagikdatikhetnietmeerzoukunnen.
Hetwasiets,om daternognietswas',- ditlaatsteteverstaanals:om dat

ernognietsandersinmijnlevenwas.Danvervolgthij,nuoverdesen
sitieveperiodesprekend:<Ikliepeenjaarrondmeteenlichthoofden
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rareoogen.(...)Hetwaseenlitteratuurziekteinme.Hetisnuveelbeter'.
Endaaropvolgt,watderecenteontwikkelingsgeschiedenisinhield:het

waszoveelalsdhetbewustwordenvanmijnjeugd,waarikvandaan

kwamenwaariknaartoeging'(HGo242).

Behalvehetleven leven,metditlichtehoofdendierareogen,bleef

Gorterookdateigenlevenbeschouwen.Daarbijhadhijgeenandere
principesalslei
draaddandemagerediezijnpoëticahem bood.t'
relkens
alsikerzooraarvanwakkerwerd'
(dituiteenlaterebriefaanVanDeys

sel,HGD279,bekeekhijzijnpoëtischeuitingen,om daaruitafteleiden
waarhetnaartoeging.Ookineenbriejeaanzijnmoederlaathijons
ietsdaarvan zien:'U weethoeveelouderiltgeworden ben en hoeveel

verderikinmijnwerk,datmijnwijsheidis,inditjaarbengekomen'

(HGo20$.Laterzalhijdezezelfdegedachteuitdrukkenindetiteldiehij
vooralzijnlyriek-in-ontwikkelingblijftgebruiken:DeschoolderPoë
zie,Tomdathetmijdikwijlsvoorkwam,ofhetdePoëziewas,diemij

leerde,hoeikmisschientotbeterinzichtengelukkomenkon'(voor
rede1897).
Deverzen diein een verleden beginnen en in een heden eindigen,

schreefGortera1sdecultuurhistoricusvanheteigenikdiehijblijkens

dezevoorgaande(enveleandere)uitingenwas,enhetwaarschijnlijkst
lijktme,dathijerzijnrecenteennogvoortgaandeontwikkelingvan
fM ei'naardesensitievestaatvan leven inweergeeft.Ondertussenbli
jft
hetbeschrevenezovaaginzijnuitwerking,datheteenvoudigstramien
ookopvroegereperiodestoepasbaaris.

WantalvanafhetogenblikdatdeI6-jarigezoonvandeDoopsgezinde
domineeSimonGorterzijnchristelijkegeloofsovertuigingverliest,isde
zoektochtbegonnen,diemetzijninzet:hetheilvanallemensenende
overwinningopdedood,hetstrevenisgeweestvandewèl-willendenen

denkenden van àlletijden.Aan hetbanierwaaronderGorterdeze
zoektochtondernam :deliefde,laatzichintussennogduidelijkhetspe
cifekchristelijkerfdeelvandeopdrachtonderkennen.Metdezeliefde
endezedoelstellingenuittrekkend,hadhijinonzeonvolkomenenon
wijzewereldreedsonoverkomelijkehinderpalenopzijnweggevonden.
Hijgeefteraanheteindvanzijnleven,alsMarxist,ditduidelijkeendiep
doorvoeldebeeldvan:<Ikherinnermij,datika1skindeenontzaglijke,
-

onbegrensdeliefdehadvoordem enschen.Volvertrouwenengeloof.
Ikherinnerm eook,hoeikzenietkonuiten,geenwegzag.Geenwon
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derook;inmijnjeugdontstonddegrooteindustrie,degrootebank,de
grootehandelinHolland.Elkindividu,elkkindreeds,werdafgescheurd

vandeoudebandenvangezin,kleinbedrijf,dorp,stad,provincie;ope1k
gebiedopenbaardezichdatindividualisme.Hoezoudaareenkind,een

knaap,eenjongelingeenwegvindenvoorzijnliefdevoordegemeen
schap?Hoezouhijbeantwoordingvandieliefdevinden?Datwason
mogelijk.Ikherinnermijdevreeselijkegevoelensdiedatgaf.Hoeik
psychisch,moreel,geestelijkgeheeluitmijnevenwichtgeraakte.Reus
achtigedrangvan binnen,geenbeantwoordingvan buiten.- lkherin
nermij,hoeikmijopdenatuurwierp.In hééralleszagentrachttete
zien,vond,meendetevindenwatikm iste.Enhoedat,althansgedeelte

lijk,hielp,soelaasgaf'(Degrootedichters,vvvll,294).
DezeglobalevbievandelateGorterkunnenwijaanvullenmetmeer
concretegegevensuitdeadolescentiejarenzelf,deeerstestudentenjaren
1883-1886.Hetzijnvoornamelijkdedkpuutsactiviteiten,o.a.eenviertal

lezingen,enzijnvroegedichtwerkLaci
fer,voördeMeigeschreven,die
informatieverschafen.Deathdstindejaren'8:kreegvooralsnogwei
niganderewijsheidoverhetleventotzijnbeschikkingdandievande
materialistischeElosofeënvanzijntijd,voorvrijdenkersgepopulari
seerd en gemeengoed geworden in M oleschotts vaststelling:<ohne

PhosphorkeineGedanken'.Wathijkonwetenwas,eveneensvereen
voudigdgezegd:hierbenik,datis:mijnlichaam,meteenervarings
orgaandatgewoonlijkfziel'wordtgenoemdenwaarnoghoegenaamd
geen wetenschap overbestaat,we1zeerveelspeculatieveElosofe;m et

mijn waarnemingsorgaan:mijn zintuigen;metmijn vermogen tot
redelijkdenken.Daarisdebuitenwereld,stofwaarin processen wer
ken wierwetmatigheid ik metmijn denkvermogen kan uitvinden,
zodatik,gehoorzamendaandiewetten,diematerieenigszinsbeheersen
kan,zelfdeeldaarvan uitmakend,daarin bestaande,daarinvergaande.
M aarwatvoor'soelaas'boodhem denatuurindézevisie,welkheilkon

hijvanvereenzelvigingmethaarverwachten?Hetvergaan,hetverloren
gaanvaneigenindividualiteit,wasdaarbijimmersuitzichtloos?Eneven
onontkoom baaralsditvergaanisim mersdeingeschapenzuchttotzelf

behoud,isookhetonbehagelijkgevoel,datditleven-als-een-met-rede
begiftigd-dier,z6vergankelijksvoornietsenniemandenigebetekenis

heeft;wieofwatgarandeerteenblijvendewaarde,eventueelbuitenhet
dierbaarik,m aarwaarm envoorkanlevenendandesnoodsstervenook?
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HetisvoorGortertyperend,dathijzichdezeinaanlegpersoonlijke
vragenterstondookvoorzijnmedemensen,lotgenoten,stelt.Hijheeft
zicha1smensvertegenwoordigervanhetmensdomgevoeld,inzijnzoe
kenenmogelijkvindenvaneenoplossingverplichttegenoverzijnlot
genoten,bijzijnkoers/palingverantwoordelijkvoorentenoverstaan
van demensheid.Ditbrachtdeeisvanintegriteitindenkenen levens
gedrag mee,dieGorterzwaarheeftlaten tellen;een m oraalvan een

heelanderkaraatdandievanhetVictoriaansemaatschappelijkfatsoen.
Alsrepresentantvan dezoekendem ensheid washetvoorhem dan

ooknietalleenvanbelang,zijneigenontwikkelingtevolgen,zoalswij
hem zagendoen.Diewasim mersslechtseendeelvandegrotemensen

geschiedenisdoordetijdenheen,aandespitswaarvanhijzichnube
vond.Zocultuurhistorischisookdeeersteregelvan heteersteversin

dezebundeltebegrijpen:Toendetijdenbladstilwaren,langgeleen...
Daarwordtgeensprookjeverteld.

AlsGorterinzijnjeugdwerkfgcf
/erzichzelfbeschrijftalsdejonge
manuitHeine'sNordsee-cyclus,dieaanhetnachtelijkstrandstaandde
eeuwigevragen steltaan sterren engolven:wohersindwirkom men,

wogehnwirhin?(dezelfdevragendiewijlazenindebriefaanVan
Deyssel:evanwaarik kwam ,waarik naartoeging'
),danishetinfeite
hetdoodsprobleem ,voorhem en allemensenklem mend genoeg,dat

hijformuleerta1sdwanhoopom 'twelderwereld'.Desterrengaan
zwijgendvoortindezeduisternis,hunwetmatigbepaaldebanenvol
gend.UndeinNarrwartetaufAntwort,hadhijbijHeinegelezen.
Hetprobleem datdematerialistischeElosohevoorelkeontkerstende
meebracht,konGorterechtervoorlopignogopschorten.lnhetLucifer

verhaalleertdehoofdpersoon namelijkdeliefde,nogalduidelijkde
sexueleliefde,kennen;hijkandaardoorookdeverrukkingom dezon
bestraaldeschoonheiddezerwereldervarenenontdektbovendienhet
eigenverm ogen om diewereldvolgensdedroom derschoonheidge

staltetegeven:hetdichterschap.(Endoodedichters/hievenhethoofd
yuitgrijzegraven./Envoorhetnederliggen/zagenzeopelkander/en
lachtendaarbij/denstillenlachvangeluk'(vt41).Deschoonheid,aan
gewezen,uitgesproken,alsgeschapendoordedichter,maakthetleven

levenswaard,detraditieallertijdenstemtdaarmeein.
Deontdekkingvan heteigen dichterschap betekendeduseen soort

antwoord,zijhetweinigElosoisch,opdevraagnaardezinvanhetle
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ven.Dathetdoodsprobleem voorlopigop deachtergrondkon raken,

wordttemeerbegrijpelijkalswijvanGorterzelf,uit:893,horenhoede

poëziehemeenstroombedvoortweeandereneigingen(dandievande
intellectueleverantwoordingvanhetbestaanlwas:<Toenikeenkinden
eenjongeneneenjongelingwasleedikheftigdoorvelehartstochten,
vooraldooreerzuchtengenotzucht.Alleenwerdikdoormijnteeder
hartweerhoudenanderenkwaadtedoen.Mijzelvendeedikveelkwaad.
In hetbewustzijn hiervanmaarin deonwetendheidwatertegente
doen,wasdepoëziemijeentoevlucht.Ikkondaarinmijnhartstochten
zeggenenmijzelf,ondankshen,daardoorzeerreinengelukkigvoelen'

(HGD318).
AlswijdezeuitspraaklatengeldenookvoordeperiodewaarinGorter
deMei,<ietskinderlijksenwèlklinkends'immers,schreef,danzoude
volgendeontwikkelinginderealiteittetracerenzijn:indevroegestu
dentenjarenleeftGorterzonderhetgelukkigmakendecontactmeteen
meisje;zijneenzaamheidgeefthem allegelegenheidtotflosofschge
pieker;zijnstudiebetekenteenvoortdurendeconfrontatiemetdege
zaghebbendegeleerdewereld,waarbijhijzijneigenprestatiesnogmaar

zwakenaarzelendvindt(ziebijvoorbeelddeaanhefvanzijnlezingen
overWoutertjePieterseenHoratius,HGD81enIn6).Zijngeldingsdrang
(deerzucht')wordtbovendiensteedsafgerem ddoordehem vanhuisuit
m eegegeven en steedsvoorgehouden,Doopsgezindebescheidenheids

moraal.Inaugustus1886verloofthijzichmetWiesCnoopKoopmans.
Hijkanhaarvrijwatlangergekendhebben,alszusternamelijkvaneen
schoolklasgenoot.Maarhetvertrouwelijkcontactzaltochvanvrijre
centedatum,zeg1885,zijn.Deverlovingzouanderswelterstondnahet
behalenvanzijncandidaats,indecember1885,hebbenplaatsgevonden.

InLaci
fer,datmetenigewaarschijnlijkheidtesituerenvaltindevoor
zom ervan1886,wordtdegelukzaligeuitkom stbeschrevenvanditcon

tact,datwaarschijnlijkalleenoppapier,indesublimerendefreine'poë
zie,zijnsexueleverwerkelijkingkreeg.Hetgepiekerisvoorlopigvande
baan,hetzintuiglijkgenietenvandezewereldisontdekt,èndaarbijde
m ogelijkheid,overdeschoonheidvandiewereldeeneigendroom te
drom en,eenverbeeldingswerelddaarmeeoptebouwenvaneigenideale

makelij.(Enmetdatdichterschapkanhijzichlatengeldenbovendien).
In ditlichtvaltnu hetfragm entdatikreedsuiteen briefaan Wies
CnoopKoopm ans,circa1888,citeerde,opnieuw telezen:fzegtochniet
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kind,datmijnschrijvenopgewondenheidis.Zalikjewatanderszeg
gen?Ikgeloofdatikmijneigenlijkeikeerstdanben,a1sikbeninzoo'n
dichterlijketoestand.Ikvoeldanalleszooduidelijk,hetkantochniet
waarzijndatditdwalingenvergissingenhersenschim zouzijn,ende
rs
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zeggen,om buitenmezelftegaannaarnietbestaande,verbeeldedingen'

(HGo150).Gecombineerdmethetbriefragmentoverdepoëziealstoe
vluchten sublim ering van deteerzuchten genotzucht',degeldings
drangensensualiteit,leidtdittotdeconclusie,datdeM ei-wereldvoor

Gortereen beschermd domein betekende,waarbinnen hijheeren

meesterwas(tllierheerschikdusovermijngedachten,zoudenzeniet
goedenmooiwordenindezeeenzaamheidq'HGD143).Binnendegren
zenvandatdomeinzijnalledingenliefdevoltebelevenenalsschoonte
ervaren.Hetbestaanvandieverbeeldingswereldm aakthem hetleven

mogelijk.Geenwonderdathijdaarhetliefstinverwijlt,aldichtende.
Nééstdiewereldblijftderealiteitvanzijnlevenanno1886-1888bestaan.
<Latenzemenunietopdiepartijtjesvragen,datmaaktmeoud,ikhoud
nietvan zooveelm enschen.Ik houd van m aarweinig.Hetisgek,ik

houdvanallemenschenbijna,alsikoverzedenk,datkomtdanzijnze
mijneigendom,mijndenkbeeldigemenschen,maarinwerkelijkheid
vervelenzemevaak.Ach,alleliefdeisliefdevoordenkbeelden,datkan
nietanders.Hetiszoom ooiopdewereld,ine1khoofdeenwereld,een

beeldvananderedingen'(HGo149.
Dezedenkbeeldigewereldiswatzijnstoferingbetreftnatuurlijkniet
volstrektverschillendvandewerkelijkheid.Hetiseenspiegel,dievan
dewerkelijkheidalleenhetschoneweergeeft,of:diebijvoorkeuraan
diedelenvandewerkelijkheidwordtvoorgehoudendiezichvoordeze
jongeGorteralsschoonlatenzien:denatuur,hetmeisje.Hijprojec
teertzijngrotebehoefteaandhetwelderwereld',zijnmensenliefde,in
denatuur,<ikzag,trachttetezien,vond,m eendetevindeninhaarwat
ik miste'.Ookvan hetin feitenietopgelostedoodsprobleem klinktin
heteersteboekvanM efweliauw deherinneringdoor.Dathetrealiteit

voorGorterhad,blijkt,alsindelieiijkeeersteMei-zangonverwacht

eengruwelijkvisioenvanverdronkenenvoorkomt(pocketeditie26
27):ttussen goud/lagen gelaten onderwater,oud,/doodsbleek en
doodzwart,vanhunlippenvlood/eenQauwgeroepalsvanmannenin
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noody/enwiegdein'twater'.Hetiseendetailuitdebeschrijvingvande
nachtelijkezee,dieinzetmetïEntoenbegondaarophetwijdtoneel/
derzee,a1seenouddramawaarinveel/geroepvanmoordis...',endie
inzijngeheeltochookietstoneelmatigshoudt,a1svanuitdezaalge
zien.OpeenlijkbaarwordtMei'szuster,April,aangedragen,envande
Dood,fdieblekegroteman',kan zelfsterloopsgezegdworden:Thij

alleenkan/onstroosten'.Enkelebladzijdeneerderiserechteralmeer
overgezegd,ineen van dedriebochouwelijkepassages,elk van 26

regels.Vandiedrieheeft<ErligtinelkdingschuilendEjneessence/van
andredingen'zeerpreciesdezelfdeboodschapalshetgeciteerdebrief
fragment:hetiszo mooiop dewereld,in elk hoofd een wereld,een

beeldvananderedingen.Deanderepassageiseenverheerlijkingvande
leven-enwarm te-en liefdebrengendezon:dW eetiem andwatop aard
hetschoonsteisq'M aarhetderde,involgordeeerstetkoraal'behandelt
dedood:dEéndingisdroevigen maaktzachtgeklaag'.Ook hierwordt
dedoodindeglansvanschoonheidopgenom en,voorzichtigom schre

venals<dewisselingvanzijnennietzijn'.Indeeenzaamheidvanelk
dingkomtzijnvergankelijkheidtotuitdrukkingenzelfswordterop

eens,ineénregel,gezegd,datdieeenzaamheidderedenis(eenvoor
waardezelfsq)vanhetschoon-zijn:'elkdingisschoon,omdatheteen
zaam is'.DatlijkteenElosofsch-estetischaperçu,datmetGortersver
eenzelvingsdrift,zijnleervandeliefde,nietterijmenvalt.InditMei
fragmentmaakthijeensneleindeaandezaak:eWelaan,ikzoek'tge

zicht/vanMeizolangzijinhetlevenwas'.
IndetweedezangvandeM eiwordtdezegedachteechteruitgewerkt,
aan dehandvan Schopenhauerswilsleer:devereenzelvigingsdrangis

hetwreedezintuiglijkelevensbegeergeworden(ookinhetaangehaalde
fragmentuitboekIwase1kdingal:dezoonvanOnrust'),dedaden-en
scheppingsdrangwaarmeewijons,aluitlevende,eengrafbouwenvoor

'tkostbaarstewatwijeenoogwenk(vaneeuwigheid)zijn(Meipocket
127);endatkostbaarstewordtinvolstrekteeenzaamheidbeleefd,hetis
eengeestelijkeervaringwaarvoordeblindeBalderâguurmodelstaat.
Dezekeuzeuitdedualiteitengeest-stof,subject-object,ik-buitenwe
reld,waarvoorhetElosoischidealismehem nublijkbaarstelde,blijft
voorGortereen nietteverwerkelijken,ElosoEsch-theoretkschezaak.
Datwi1zeggen:uitzijnbeschri
jvingenvanditekostbaarste'!deziel1 
leefddoorkinderen,jonkvrouwen,dichters,blijktwe1zijneigenken
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nenvan dieogenblikken,eneenvoorkeurdaarvoordiesam envaltm et

zijnvoorkeurvoorhetleveninhetbeschermddomeinvandeschone
verbeeldingswereld;maarhijweetook,dateenmèns,beheptalsdienu

eenmaalis<metore'enoge'enwens/naarandersennaarmeer',zich
daarinnietvoordedoodkanredden.Deverenigingvan Meien Balder

zoueenkosmischeharmoniebetekenen,dieechteronherroepelijkver
lorenschijnt,feenschonedroom'.Eenmaalbesefthebbendedatditeen
droom is,kanGorterdaarnietbijblijven.Omwillevandeafronding
vanhetMei-verhaal,moethijMeilatensterven,maarzijneigenlevens
verhaalgaatverder.

DitlaatstebedoeltookVanEyck,alshijzegt(inzijnvw4,168)dathet
grafvanMeiinfeiteleegis.Zij,deaardse,natuurtoebehorende,maar
tochnaarliefdeenlielhebbenverlangendeom daardoormeertezijn,
leeftinhem voort.Aanvankelijkzoekthijhaarinzijnwerktedoenher

leveninhaaroaiegedaante.Verzenals1)zatceglbeelalleesteJpeleg(p.33)
enM#liejstewcJdood@.37)sprekendaarvan.Maarterzelfdertijdweethij
ook,dathijdedichterlijkeverbeeldingswereldwaarzijdeelvanwas,
moetverruimenom uitdiefkinderlijke'wereldverdertegroeien.Hij
heeftdandemoedom,metdewetenschapvandeverkieslijkemaarniet
durendtebeleveneenzaam heidsstiltein zichzelf,dienodigisvoorhet

dichtbedrijf,enmetdekennisvanzijninlaatsteinstantienoodlottige,
totdedoodvoerendefwillenswoede',degrenzen van hetdomein van

deschoonheidteverleggen,om méervandewerkelijkheidteincorpo
reren.Hijprobeertnuindespiegeldeeigenpersoonlijkewereld,niet
meermythologischgestileerd,optevangen,deactualiteitvan hemzelf

enhaar,vaaknoginhetnatuurdecor,maarnuookdikwijlsbinnens
kam ersofin destratenvandestadanno 1890.Aanwelbewustelevens

opvattingen,aanlevensvisie,heefthijnietsdanderestantenvandevo

rigeperiode:hetlevensbegeer(eenonbewustedoodsdrift)vanSchopen
hauerkom tindeVerzenhierendaarterug,maarzonderdebeoorde

lingendaaruitvolgendeadviezendiehijBalderhadlatengeven.Hetis
nietmeerdaneenonontkoombarefeitelijkheid,waarmeemenlevenen
stervenm oet,ervaltnietmeeroverteweten.Deeerstedissertatiewordt

geschrevenenhetfragmentdatwijkennenprediktalleendevolstrekte
vereenzelviging,m etop deachtergrond een naturalistischeopvatting

overdealankelijkheidvandematerie.Diebetrachthijindeextatische
verzen.Maarhijsteltzichookopenvoordeon-harmonischesituaties,
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dievanverveling,bevreemding,afzonderlijk-blijvenenmbluktcontact

(diehijlateralstzwakheidinverzen'zalafzweren,HGo339.Hijprobeert
ookanderendanhemzelfenhaar,Tdemensen'toetelaten.Hijweetdat
zijinfeiteaan hetzelfdelotvan hetlevensbegeerzijn overgeleverd,
maarhunschijnwereldvanordeenregelmaat,hungeveinsdekalmte

blijfthem vreemd(deaantekeningen,o.a.diebijdegedichtenopp.23
enI20wijzenhierop).Dedeftigheidwaarmeehuntorenklokindebaai
erdvandenatuurdeurenwijst,notabenedeblijkenzelfvàndever
gankelijkheid,ishem ridicuul.
Deeenmaalm etdeLucifer-geschiedenisveryvorven verbeeldingsxze

reldwordtdusnietwerkelijkverlaten,maardegaveglansvandeidyl
lischeschoonheiddieookoverhetdroevigstelag,wordtnu,ophetver
m oedenvan een fnogveeldiepereschoonheid',totlichtorgiën verhe

vigdindeextatischeverzen,ofwordtbleek,onwezenlijkindeverzen
vanbevreemdingenangstobsessie;totzijtenslottematwordtindever
zenvanuitputting.Kunnendieeerstgenoemdea1sepithalamiaworden
aangeduid,dievan detweedesoortstaan infeitein hetteken van de
zoektochtnaardebetekenbvanhetleven.Diewordtindezefasevoort

gezetTzonderomvattendbegripvanwatikwaarnam'(voorredeI90J)en
vanwathijondervond,endieleidtdanooktoteensteedsgroterever
bijstering.
3.Gorterslevc,inJeseuitieveperiode

Enkeledenkbeelden enervaringenvan dez4-jarigediezojuistdeMei
voltooidheeft,staanonsnuvoorogen.Diegeestelijkesituatie* 1iknu
aanvullenm etenkelegegevensoverdesocialeverhoudingenwaari
nhij
zich begin 1889bevindt.In dedaaropvolgendeanderhal
fjaar,detijd
waarinde86verzenvan debundelgeschrevenworden,veranderendeze

uiterlijkeomstandighedeninenkeleopzichten.Bijhetbesprekendaar
vanzalookhetdichtwerkweerbetrokkenworden,wantGorterskunst
enleven spelen,zekerin dezeperiode,nauw opelkaarin.Datgeldtin

dezejarentrouwensvoorvelenvanzijntijdgenoten.Eenmeergedetail
leerdebeschrijvinghiervanistevindeninEndt1971en- voorGorter
inEndt1973.

DeTopenbare'Gorterdanisallereersteenzoonvanzijnmoeder:met

haarheefthijeenzeerbiezonderevertrouwensrelatie.Dieleertmenhet

meestrechtstreeksuithaarprachtigebrievenkennen(allebijeentevin
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denindeHGo).Ookindesensitieveperiodezalzijeenbelangrijkero1
spelen,ophetogenblikdatGorterslevenendichtenhem ineen cG is
situatiebrengen.Hetgezin bestaatverderuitGortersoudere broer
Douwe,diereedsartsis,enhetj
ongerezusjeNina,datinBerlijnmuziek
.

studeert.Demoedervoegtzichbijhaar,waarschijnlijkinmei1889.In
diemaandgaanDouweenHermannamelijkopkamerswonen,ophet
adresAmstel130.
Sindsaugustus1886isHerm anverloofdm etW iesCnoop Koopm ans,

van wiewijuitdezejaren heelweinig weten.Hoogstwaarschijnlijk
woontzijbijhaaroudersinHaarlem,nahaarjongedameskostschool
tijdinBrussel.Hoeveelvuldigdeverloofdenelkaarontmoettenvoör
hunhuwelijk,valtniettebepalen.Gezienhunbeidermilieulijkthet
mijwaarschijnlijk,datzijzichaandeVictoriaansevoorschrftenhebben
gehouden,zelfsalszijzichaanhetoogvandeomgevingkondenont

trekken(watopzichzelfalnietoorbaarwas).Vandebrievendiegewis
seldzijnisnietsvanhaarzelfbewaardgebleven;vanGorteralleenfrag
m enten dieallehem zelfkarakteriseren.In brievenaan anderen,datis

voornamelijkDiepenbrock,noemtGorterhaarnooit.
Gorterheeftinmei1888zijndoctoraalexamenklassiekeletterenge
daan.Nadeveletijdenaandachtdiehijdaarnaaanhetvoltooienvande
Meibesteedheeft,ishetnu,eind1888,eeneerstevereiste,dathijzijndis
sertatieschrijft.Daaroverhorenwijheteenenanderin hetvoorjaar
van1889,uitbrievenaanzijnvrienden ouderestudiegenootAlphons
Diepenbrock.BuitenhetgezinenWieswashijdeenigegeweestdievan
hetschrijven aandeMeiafwist.VoordeandereNieuweGidserswas
Gorterspresentatievan ditwerk een volledigeverrassing.Demeoten

leren hem ooknu paspersoonlijkkennen.Aan Van Looy,Verwey,
KloosenVanEedenleesthijhetgedichtbijgedeeltenvoor.Indefebru
ari-aoevering1889van deNieuwe Gidswordtdeeerstezang gepubli
ceerd.Eenmaandlaterishetboekopdem arkt.
Vandezeeerstehelftvan1889kan menin kortbestekgeen beterein

drukkrijgendanuiteenbriefaanDiepenbrockdieGorteromstreeks
Ijunischrijft:fBesteFons!Jehebtgelijkmettezeggendatjelangge
wachthebt,dathebjeook;maarikhebhetzoodrukgehaddatjehet

welbegrijpenzult.MetNaber(zijnpromotor)gaathetgoed;ikhebniet
veelbehoeven teschrappen maarhetvarken wou datik deheeleboel

nogeensoverschreefendezinnetjeshierendaarnogwatdoorelkaar
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haspelde.Daarm eebenik nu vanm orgen klaargekom en.Hetism on

nikenwerk.Nu*1hijdatikeenaesthetischevoorredeschrijfoverde
vergelijkinginhetalgemeen,maardaarpasikvoor.IkganuMaandag
naarhem toe,geefhem hetprachtstukenzegdatiknudeverantwoor

delijkheidopmeneem.- verderhebikeenprettigemaandgehadmet
hetm ooieweer,ookhebik hierendaarnogweleenseendagmeteen

versjeverlicht,éénheelgoed.Ikbenaaneenglorieusdingbezig,erbe
staatnognietveelvan,ikhebhetnogtedruk.Hetzalnogwelnietklaar

zijnalsjeoverkomtmetPinkster.- Heinhadveelplezierbijjegehad.
Hijdamptevanalcoholtoenhijterugkwam.lkhebhem overhetdrin
keneensdewaarheidgezegd.Hijwasereenpaaruurakeligvan,maar
hethelpttochniet.-zehebbendeN.G.haastnietvo1kunnenkrijgen
enKloosheefteenheelentijdloopenzanikenom watvanmij.Geluk
kighebikstandgehouden.EindelijkisGoesnaarRotterdam gegaanen
heeftvan dienschoolmeesterv.d.Oever,geloofik,eenstukrom an ge
haald;ookvanAletrinokom tereenstukrom anin.Enverzenvanvan
Deventer.Zegnueensdathetnietgoedwordt.- lkcricketenroei;op

hetoogenblikhebikpijnovermijnheelenbast;Donderdagmaakteik
weer46puntenopeenwedstrijd.WatzouKeesRoggeeenlolhebben.

Ikeetgeregeldindev.G.Folksgaarkeuken);wijnenbierhebikingeen
wekengezien;ikstaiederen morgen om voorzevenenop.Mijn ge
zondheidisdanookprachtigenikzougelukkigzijnalsikwatmeer
vrijentijdom teschrijvenhad.Watzijnhettocheenbeestenom die

dissertatieteweigerengdeeersteproevewasnamelijkafgekeurdj.Ikbe
dankjewelvoorjewoordenerover,mijnhartwerderwarm van.Het
isheerlijkuitgesprokentehoorenwaarjezelfwelzoo'nideevanhad.
JevriendPans.- WehebbeneenUnica-feestgehad,waaropikheiligben
verklaard.Een optochtdoordestad,ik op een rooden troon in een
riJ
-tuig'.
fGlorieus',datishetwoorddatvoordezesituatiewellichthetlneest
geëigendis.Degloriediehem vandebuitenwereldtendeelvalt,om de

Mei,enhetzelfstandigbestaan,voorheteerstbuitengezinsverband,bij
lessengevenden dusvrijwelzondermaatschappelijkeverplichtingen,
ditallesgeeftGortereenzelfverzekerdheiddiegemakkelijkdeover
handhoudtopdeinnerlijkeonzekerhedendiewijtevorentraceerden.
In dezestem mingwordthetgedichtgeschreven datdebundelopent:

Toes#elj#egbladstilwares...(zieookdeaantekeninghierbij).
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W aterenlichtinuzwem ik

(...)naaruverlangik,oikarme
hebeenoneindigewereldschedorst,
nogveelm eerdanikzeggendorst,
eens,

(datis:inhetMei-gedicht)
m aarnuzalhetverreklinken,

ikwilwoorden,mijnwoordendrinken

drinkendutoeennoemendu.

gvt48)

A1snadieaanhefheteigenlijkeverhaalbegint,bevindtdeikfguurzich
theelhoogopmijntoren',bijzonsopgang,endanlezenwewatwein
m iddelsalweten,Gortersganguitdem ythologischeverbeeldingnaar

derealiteit,hetfonmiddellijkeleven'vandemensenwereld,dienunog
volschonedromenverm oedwordt:

lkwisthetheelwelinmijnhart
nunietlangergemard,
afgedaaldwaardewerelddwaalt

enalzijndroomenverhaalt

(...
)
lkgaom tegaanalsvelengingen,
niemanddienietdedingen

lielheeftmetalzijnziel.
Hijkannietblijven,vervanzedrijven,
eenzaam ,eendraaiëndwiel.

M aarindeavondvandieDagf,'tjaar,aanhetslotvanhetverhalendge
deelte,biedtdem ensenstadeentafereelvolsex-endoodsverlangen:

Donkerzijnom hunstedendenachten
Vrouwenzittenhenaloptewachten
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vrouweninvleesch,inzij,inglans
daarnaaktderm annendans

dervrouwenlachtdewangvansatijn
dervrouwenoogschenktvabchenwijn
iederbegeertnuanderstezijn
henoverwintalm eer
hetsterkelevensl geer.

(...
)
Daargaanzeindonkerenachten
demanneninzwartedrachten
tereigenebegrafenis

devrouwenzijnhunnegraven
daarliggenzedoodenbegraven
zondergedachtenb.

Dejuichendondernomenconfrontatiemetdewerkelijkheid,zonder
andereleidraad dan hetvoorbeeld van denaturalistischelectuur,het

restantSchopenhauerentkunstis(vereenzelvigingin)hartstocht',
looptaldusin som berheid ten einde.In deafrondingvan hetgedicht

geeftGorterzichopnieuw,alsinhetbegin,rekenschapvanzijnsituatie:
Ikzaghetverlangenom tevergaan

ikzagdenvalschenschijnaan
inmijheefthetgebrand
om mijheefthetgezengd
degolvenhebbengeklonken

opmij,ikbeningezonken,
ookik,ikkannietm eer
tegenhetlevensbegeer.

Opmijvarensaam
allerwindenaam ,

inmijneneusgatenbrandt
allergeurenbrand,

inmijneoogenlicht
allerdingenweerlicht
allerm annenzwart
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allerwittevrouwensm art,
datisallessamena1seenwittezee

Omijnwitlicht,witwee,
witlevendatom mezijt,
verganklijketijd
waarinikverga
waariniklichtsta,
vooruw lichtbloot,

verlangendtotdendood. Ft77-78)
Dezeenefdag'isinderdaad<eendag',prototypevoorhetjaar,datin
april1890opeencrisisinGorterskunstenlevenuitloopt.

Inoktober1889ishijgepromoveerd,innovemberheefthijgesollici
teerdnaareenleraarsbetrekkingaan hetAm ersfoortsgym nasium waar

hijwordtaangesteld.InjanuarireedsschrijftDiepenbrockoverGorter

aanhunwederzijdsevriendTimmerman:flGorterjschijntzichover
werkttehebbendiejongenheefteenzwaarleven,behalvedathijhard
werkt,lijdthijveel,waaraanweetikniet,maardathetzooishebikge
merkt.Natuurlijkverkeertdatweerbijhem inkunst,enzoozullenwij
weereensaanzittenaanhetfestijnvanzijnlijden'.Glorieuzeogenblik
ken zijnervolgensdezebarok-katholiekevoorstellingdusalleennog
voordelezersweggelegd.Dievandeschrijverlijkengeheelverledentijd
geworden.lndezelfdebriefgaathetookaloverhetvoorbereiden van

teennieuwebundel,dieallemaaldingenbevatvandelaatstetijdookde
kleinegedichtendienuindeN.G.hebbengestaan'.Endevolgendezin

geeftopnieuw eensomberevisie:fl-lijzegtdathijhetweltotaanzijn

doodkanvoortzetten,endathetzijnlijdensgeschiedenisis'IHGD199).
Datklinkttepathetischom preciesz6doorGortergeformuleerdtezijn,
maarhetmoetertochdichtbijgekomenzijn.Hetisgeenwonderdat
dejongeleraar,dierondlooptfmeteen lichthoofd en rareoogen'

IHGo242),op25maartgenoteerdmoetwordenindeabsentenlijst,met
detoevoeging:vergeten1% tegeven.

Vanafbeginapril189:beschikkenwijovereenreeksbrievenvanzijn

moeder(HGo206-218),dieonsGorterineentoestandvanontreddering
teziengeven,geheelverdwaaldinhetlevenmetzijnemoties,zijnver
zen;onzekero.a.overdevraagvanuitdenuchterebuitenwereld,ofhij
nunietzaltrouwen,navierjaarverloofdzijnenthansmeteenbehoor
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lijk inkomen. Van hemzelf is een, ongedateerd, brieffragment bewaard,
dat hierop betrekking lij kt to hebben : `Het ligt heelemaal aan mezelf,
Moeder. Ik ben zoo'n onmogelijke jongen . Ik kan zoo makkelijk buiten
anderen, ik ben zoo independent, is dat niet een groot gevaad En dat is
goed voor me, dat ik zoo dikwijls alleen ben, voor mijn verzen . Daarom
zal ik bet zelfs nooit willen veranderen . Is dat niet iets om over to tobbenn en to denken : ik kan nooit een vrouw gelukkig maken .-Of ik dat
niet altijd gehad heb? Neen, u weer hoeveel ouder ik geworden ben en
hoeveel verder ik in mijn werk, dat mijn wijsheid is, in dit jaar ben gekomen . Ziet u, dat zijn mijn gedacbten, heb ik niet gelijkV (HGD 206).
Uit bet antwoord van zijn moeder (`Met Wies trouwen ; ik aarzel geen
oogenblik' etc .) blijkt ook, dat er nog een ander meisje in het spel is .
Over het dichtwerk zegt ze, in een volgende brief : `Ik ben blij dat je met
je nieuwe boekje bezig bent, tenminste ik denk dat ik er blij mee ben,
want als er van die gevoelens in komen waar aan je hebt toegegeven,
dan denk ik eigenlijk dat het niet goed is dat je je daarin weer verdiept' .
En op die gevoelens komt zij aan bet slot van die brief, flu over zijn persoonlijk leven sprekend, terug : `Als bet nu kan : pak je zeif aan, zet je
recht overeind, pak de toekomst bij zijn kop, en mask daardoor dat je je
zelfvertrouwen weer terug krijgt ; dan zal ik me beter verantwoord voelen ; je vader dacht dat ik het zoo goed zou kunnen [het opvoeden],
maar met toegeven aan gevoelens zou bij nooit vrede nemen ! De toestanden komen en er is niet heel veel aan to doen, maar de rest is to beheerschen !'
Haar advies om zulke verzen niet to publiceren beefs Gorter niet opgevolgd,-gelukkig . Het advies om to trouwen we!, en daarmee, denk
ik, ook de raad, mede namens zijn vader gegeven, in de laatste regels .
Maar hoe zijn gevoelens to beheersen? Dat vereiste een verandering van
kunst- en levensleer ; die schreven immers juist de volstrekte overgave
aan bet gevoel voor? Welk ander voorschrift was er zo gauw to vinden?
Wij kunnen de koerswending die Gorter beproeft uit drie bronnen afleiden. Ten eerste uit Gorters verantwoording tegenover Diepenbrock,
enige jaren later, in 1893 : `Ik zag Homerus en ik zag Dante en die twee
bleven mij voor oogen als twee mannen die een zeer vaste grondslag aan
hun verzen hadden gegeven . Wat dat was en waarin die school kon ik
niet begrijpen maar ik zag toch dat ze door hun cooed en hun vastheid
verschilden van hen die mij zoo voorgehouden werden : Shelley, enz.,
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en van de Holl . dichters Kloos, Perk enz . Daarom week ik of vastbesloten
om dat zekere to zoeken en ik meende een oogenblik dat ik bet zou vinden in de omgeving . Een nieuwe dwaling, evenmin als in een gevoel op
zichzelf, kan men in zien, hooren enz . van eenig ding jets zekers vinden,
integendeel men vindt wel jets maar jets onduidelijks, en daarvan komen dus geen zekere woorden' . Naar Homerus en Dante kijken, dat
betekent : de traditie raadplegen . Die was een jaar tevoren nog met zoveel overmoed verworpen . Bij de grote leidslieden van bet verleden
treft hij `dat zekere', `een vaste grondslag' aan, en verwisselt dan zijn
object van dichten, zijn `onderwerp' zo men wil . In plaats van de eigen
gevoelens gaat hij de omgeving beschrijven .
Dit laatste, de eigenlijke koerswending, heeft hij ook aangeduid in de
voorrede bij De school der Poezie (5905) : `En toen ik trachtte, in de laatste
verzen van dezen bundel (. . .) buiten mij zelf to gaan, en bet leven van
anderen to geven . . .' . En even verder, de mislukking ook daarvan besprekend : `Altijd maar weer mij zelf, mijn eigen onmiddellijke omgeving . . . .
In de derde plaats is dit beschrijven van de buitenwereld to vinden
door Gorters aanwijzing to volgen en to zien naar de laatste verzen van
deze bundel . Van de laatste drie verzen weten wij dat zij in juli 1890 geschreven zijn, dus na de crisis, van de overige kennen wij geen ontstaansdatum . Maar inderdaad zijn de laatste drie geen rechtstreekse gevoelsuitingen, al is de buitenwereld uiteraard wel duidelijk projectie van
bet eigen innerlijk . Bovendien zouden als zodanig ook in aanmerking
komen uit de laatste tientallen van de 86 verzen : Aldoor dat metalen ruischen . . . De lamp schynt, de kamer... . Daar ligt dat water . . . en wellicht ook De gryze
lucht als een satynen waaier . Qok daar blijft de persoonlijke beleving verborgen in de natuurbescbrijving . Enkele andere, wel rechtstreeks persoonlijke zijn wellicht ook to overwegen . Het valt namelijk op, dat de notie
`koel' in de laatste 22 verzen veelvuldig voorkomt (in de overige maar
een keer), en wel allereerst in de genoemde indirect persoonlijke ; maar
ook in de wel rechtstreeks persoonlijke Mien gryze tintelreine en Dat kouwe
vleesch van een antler, in elk van beide tot driemaal toe . Het woord lijkt to
getuigen van de afkoeling die Gorter betracht .
Bovendien lijkt bet of hij, zoekend naar een houvast dat de denkwereld
hem niet terstond bond, ook door middel van een andere vormgeving
zich zoekt to regenereren . Hij wist dat Van Deyssel wel `zijn beste lezer'
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zouzijn,zoalsbijhem laterineenbriefschrijft(Hco279;datVanDeys
selswerkzeerdichtbijhetzijnestond.MaarVanDeysselscheensiet
aanzijnwerktegrondetegaan,dieschreefnaastzijnsensitivieveproza
ookheelgewoneboekbesprekingen i
njournalistieketaal.Watwasdan
hetverschiltussen hetsensitieveprozavan hem enzi
jneigenpoëzie?
Eeneenvoudigewaarneminggafhetantwoord:VanDeysselgeeftzijn
em otiesviadebeschreven buitenwereld,nietrechtstreeksnam enszich

zelf.MigschienisdktookvoormijeenwegnaarherstelvandeTlittera

tuurziekte'(HGo242)inme,za1Gorterhebbengedacht.Enintensiever
nogdantevorenheefthijzichvandevormprocédé'svanVanDeyssel
doordrongen,de zich opstapelendeneologbm en in delaatsteverzen
vandebundellatendatzien.

Gortergrijpteenjaarlater,in1891,nogmaalsnaareen'kunst'
-middel,
bijgebrekaaneenleerenleidsmaninzijnIeveg,alshijnamelijkeenver
dereregeneratiebeproeftdoormiddelvandesonnetvorm.fMi
jnwerk
datmijnwijsheidis'...,<deschoolderPoëzie'...thetkwam mijdikwijls
voor,datdePoëziemijleerde,hoeikmisschientotbeterinzichtenge
lukkomenkon'.Alshijditlaatsteschrijft,in1897,heeftdeaanvankelijke
wijziginginzijn kunstvoorschrftenhem ooktoteen anderekunstbe
schouwing gebracht,en hem daarmee twee leidslieden doen vinden,
Spinozaeerst,daarnaM arx,diehem defkennisoverdewereld'enhet

<omvattendbegrip'gaven,diehem indesensitievetijdgeheelontbra

ken.In1893horenwehem tegenHenriëtteRoland1101stzeggen(die
zichdenatuurgodindebossenhadvoorgesteld):<svijlatenonsteveel
verpletterendooronzeem otieenhoewelditopzichzelfm ooiiseneen

verebchtevoorkunst,watgeefthetalsonzewijsheidniethetheldere
land derwaarheidziet?',en:flederwerk steuntopgedachteen over

tuiging,latenwijdanproberendathetonzenietsteuntopeenonbe
wusteen losseofaangewaaide,ofhalfgeloofdemaarop eenbewuste'

tHco3I3en516).EnindezomervandatzelfdejaarzegthijtegenVan
Eeden,fdatm en in verzen alleenoverm acht,nietoveronmachtspre
kenm oet.Om zuiverheidvanm ooitebereikenm oetm ennooitzwakte

toonen'(Hco339.Datzijnevenzoveleveroordelingenvanzijn eigen
sensitivieveperiode,toenhijzichTalseentonin degolven'doordewe
reldliettreFen,zoalshijhetinzijnKritiekopTachtig,in1898geschre

ven,nogeensaanduidt(w 111,57).
Wija1slezerszijnintussendankbaar,datGorterindézeperiodea1
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thanszijnmoeilijkheden,ddekansdeskunstenaars',heeftdurvenuit
sprekeninpoëzieenonszijndvondsten,fonkelendenschaarsch'niet
onthoudenheeft.Degeciteerdewoordenzijnuittweeversregelsvan

LeopoldaKomstig(diensvv,1951,446),wiensdichterschapjuistaandeze
sensitieveverzenveeltedankenheeft.

4.Devol
gordesfggc,debasdel.- Deserlrgllen

Bijdevraag,welkeverzenindelaatsteperiode,nadecrisis,geschreven
zoudenzijn,benikerstilzwijgendvanuitgegaan,datdebundelingrote
trekken chronologischisgerangschikt.Deweinigegegevensdieterbe

schikkingstaan,lijkendieconstatering,dusmethetvoorbehoudvan
<ingrotetrekken',tewettigen.

Deexterne,datzijn:demeestzekeregegevens,betrefenslechts18van
de86gedichten.Eéngedichtiszeerpreciesgedateerd,in hethandschrift

namelijk,endoorGorterzelf:Imei1889.IndebundelisdithetI9dege

dicht(Ikzateensheelalleentespelen).Vaneénanderkennenweeen
datum postenantequem,namelijk5maarten5mei1889.Indebundel

isditgedicht11(lndezwartenachtiseenmenschaangetreden).Zestien
gedichtenheeftGortervoorafgaandaan deboekpublikatielatenplaat
senindeNieuweGids.Datlevertduseenaantalantequem dateringen

op.Bij14vandeze16correspondeertdevolgordewaarinzijindeaieve
ringenverschenenm etdeopeenvolgendeplaatsingindebundel:
gedicht
NGaug89

T4
56
58
67
79
82
84

okt89
okt89
feb 90
feb 90
feb 90
feb 90
*
J
Ull90
*
Jtln90

jun90
jun90

aug90
85
aug90
86
aug90
M aarinoktober'89stondookgedicht63uitdebundelalin deNieuwe
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Gids,naast2en9;eninjuni'90verscheenmetdevieranderelentege
dichten(denrs58,67,79en82)ookhetversdatindebundelalopde
25steplaatsterechtkwam .Dezeonregelm atigheidm aakteronsteeer
derbewustvan,datookeen wè1perfectecorrespondentietussen xG

plaatsingenplaatsindebundelgeenwerkelijkegarantiezougeven,dat
eenlaatindeNGverschenengedichtnietreedslangetijdgeschrevenen
in portefeuillegehoudenwas.Alleen van delaatstedriewetenweniet
alleen wanneerzegeschreven wares,m aarook wanneerzegeschreven

werdes,namelijkinjuli1890.
Dezezeerschaarseexterne gegevenszouden vervolgensverbonden
m oetenworden metdeveelonzekerderinterne,diezelfhetresultaat
zoudenkunnen zijn van een onderzoek naardeovereenkomsten en
verschillen in woordvorming,woorden,woordbetekenissen;stilistica;

syntactischeconstructies;allepoëtischemiddelenalsritme/metrum,
rijm e.a.klankverschijnselen,versbouw;terwijldezewaarnemingen
vervolgensinverbandgebrachtm oetenworden metdemeerinhoude

lijkeaspectenzoalsmotievenenthema's,waarbijderelatiemetGorters
socialeengeestelijkevoorgeschiedenisenmomentelesituatie,tendele
ookdievanzijntijdgenoten,terdegeinaanmerkingmoetwordenge
nomen.Indezeinleidingenin deannotatiesbijdeafzonderlijkege
dichtenzijnvoorlopigenigebouwstoFenvoorditonderzoekbijeenge
bracht.AandeuniversiteitenvanUtrechtenAmsterdam zijnerboven
dieneenaantalwerkgroeprapportenenscriptiestotstandgekomen,die

vannutkunnenzijn;hetwoordbestandvandebundeliso.a.geheelop
Echesgebracht,overeenkom stighetcomputeronderzoekdatopdeM ei
isverricht.
Devraagnaardevolgordeindebundel,dievoorditonderzoek het

uitgangspuntwas,zalwellichtvanondergeschiktbelangblijken,verge
lekenbijdevelegegevensdieopdewegnaarzijnbeantwoordinggevon
den worden;diezullen im m ersnietalleen voorde bundelVerzen,
m aarookvoorhetvroegereen latereoeuvrevan Gorter,en voordat

vanzijntijdgenotenenvanlateregeneratiesvanbetekeniszijn.
Devolgorde-kwestiezelfbiedtoverigensnogeénbiezonderboeiend

aspect.Bijdeeersteher-uitgave,in1897,onderdetitelDeJcbpl#crhézie,
heeftGorternameljkeengeheelandererangschikkingaandeverzen
gegeven.Hijliettrouwensook28gedichtenweg,voegdeerééntoedat
in 1890ongepubliceerdwasgebleven,gebruikteeenanderalsopenings
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gedichtvandein1897opdebundelvolgendeafdelingm etlatergeschre

ven verzen,hijschraptevan sommigeeen aantalregels,eneénvers
werd,nadathijertweemiddenpassagesuitgeschrapthad,nualsdrie

afzonderlijkeverzenaangeboden(Mijnliefstewasdood).Eenenander
isendetailnategaaninhetapparaatbijvl-enook,maarnietalshetom
toevoegingengaat,indeaantekeningenalhier.

BijdezeingreepmoetGortereenofmeerordeningsprincipeswelbe
wustgehanteerdhebben,maartotnutoeiserslechtsbijincidentelege

vallenietsvaneenmotieftebevroeden(ziedeaantekeningenbij'sNacbts
danis'1leveg...,p.70,Delgcàfwasj)'n---,p.104,fgflb4deJlillezeeés,p.64).Het
lijktmijnietonmogelijk,datGorterbijhetsupprimeren nietalleen
ideologischeofpoëtische,maarookpersoonlijkeendanvrijwelonach
terhaalbareargumentenlietmeetellen,bijvoorbeelddewetenschapdat
hetgedichtinkwutieindieofdiesituatiegeschrevenwerd,ofdieendie
betrof.

ln1905liethijhetverzenbestandvan1890,opnieuw onderdetitelDe
JcàpplderFpdzie,indeoorspronkelijkevolgordevan1890eninhetoor

spronkelijkeaantal(opeénna)herdrukken.Hetgedichtdatin1897was
toegevoegd,mochtnuookmeedoen,eénverskomt-abusievelijk@
tweemaalvoor.Drievandeinerehersteldewerdennutotééngedicht.
Hetin drieën gesplitstegedichtbleéfgesplitst.Deregelsdiegeschrapt
waren in 1897,bleven geschrapt,behalveregel12-65vanSamesteloopett...
VanHetwr indenzwartennacbtwerdennuvoorheteerstdevierlaatstere
ge1svervallenverklaard.
Indeherdrukvan r916,nu onderdetitelW rzen1,decreteerdeGorter,

dathijzijnwerkindetoekomstuitsluitendbekendwildeweteninde
vorm waarinhijhetnuaanbood.Deverzenvan1890verschenenindeze
druknagenoegalsin1905.M aarhetdubbelopgenom engedichtbleefin
enkelvoudover,achtverzen vervielen,inzeswerden ergedeeltenge

schrapt.Eenveellater,in1905geschrevengedicht(Maansacbt
)voegde
Gorterin.lnhetlaatstetwintigtalgedichtenveranderdehijhierendaar
devolgordeenhijvoegdeerverschillendeverzentusseninuitdedirect
opv90volgendetijd.Nahetslotgedicht,Leveszoelepmlpmôcrlc...,vervolgde
hijmeteenbloemlezinguitdielatere.Eriseénvandekenteringsson
nettenuit1891behouden,en eénspinozistisch gedicht.Hetlaatstevers

vandezeuitgaveisnudekreeteOGod!ikstaaandenverkeerdenkant./
lkgategronde./Mijnliefdegaatverloren'.
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In1925laatGorterdeuitgavevanx9I6integraalherdrukken,nuechter

weeronderdetitelDescboolderFpdzfe.Tochheefthij,zoalstrouwensbij
allevohgedrukken,detekstopnieuwgelezen:tweewoordenheefthij

veranderd(ziedeaantekeningenbij'1IszwartegJpsler,p.57,enAldoor#cl
metalenrgf
lcàes-.-,P.129.
Nadienverscheenergeenaparteuitgavemeervanv90ofeenvanzijn
latereredacties.Gorterstierfin1927.Eenreeksbundelsm etlyriekuitde

tweedehelftvanzijnlevenverscheenposthuum.In1948kwam deel11
van hetVerzaneu Terluit,in 1966deVerzaneldel
yrkltotlppl;inbeideuit
gavenvielpieraoerehetverzenbestandvanv90aantetrefen.Verzamel

editiesalszijzijn,lijvigenprijzigbovendien,kondenzijbijhunlezers
nietdeaandachtwekkenvoordespecifekeplaatsdieditwerkvanGor
terin deNederlandseliteratuurinneemt.VoorpoëzielezendeNeder
landersisGortertotnutoenogsteedsfdedichtervandeMeidielater
socialistwerd'.

5.Dewccrlerfgjf:deloopderljd
Demeningvormendeliteratuurgeschiedschrijvershebbensteedsaandat
eersteboekveelbladzijdengewijd.Maarnaasthenzijnerookaltijden
kelestemmengeweest,vanafheteersteverschijnenvanvgo,dieophet
biezonderevandezeverzenwezen.

Zelfsvoörhetverschijnena1,maardanishetnogalleendehonende
stem vandegerenommeerdejournalistenredacteurvanhetAlgemeen
Handelsblad,CharlesBoissevain,diezichvrolijkmaaktoverdevijflen
te-gedichtendieindejuni-aievering1890vandeNieuweGidstelezen
waren.lndezomersekomkommertijdgrijptderedactienogeensdege
legenheidaanom zijneditiesmetingezondenstukkentevullen:dele
zersworden uitgedaagd om hetslotgedichtvan debundel,dan nog
slechtsuitdeaugustus-aieveringbekend,teinterpreteren.Hetlevert

vijfreactiuop,deelshonend,deelsserieus(HGD22*23$.
TegelijkmethetverschijnenvandeboekuitgavebespreektKloosde
Ferze:inhetoktobernummervandeNieuweGids,- lovend,wijzend
ophetvervolgensdoorhem beredeneerdeefeit',datpoëzieteallentijde
eenallerindividueelsteexpressieisgeweest,jadeoertaal,eneisenddat
delezerzichdaaraangewent.VanEeden,dieoverdeMeidestijdseen
langstukschreef,spreektzijnwaarderingnunietinhetopenbaaruit.
HijcorrespondeertmetVanDeysseloverhetaldannietTshocking'zijn
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vansom migegedichtenenoverhungerm aansedan we1rom aanseka
rakter.Dem eningvanVerweyzullenwepaslater,1898,uitbrievenvan

VanDeysselhoren;inhetopenbaarduidthijzedanslechtsaan;determ
fsensitivisme'neemthijnooitindem ond.
Deenkelegoedbedoelendeen somskwaadwilligebesprekingen die

hetwerkin1890endaaropvolgendejarentebeurtvallen,kunnenhier
onbesprokenblijven;ziji
zjntevindenindeHGoocumentatie.M aareén
stem verheftzichnogluide,indefebruari-aievering1891vandeNieuwe

Gids,dievanVan Deyssel,diedestijdsdeMeipassabelhadgevonden,
maardiezichnufgeenverbazinguitzijnlevenherinnert,dieingrootte

gelijkzouzijnaandeverbazingdoordeVerzenvanGorterghemqbe
rokkend',zoalshijDiepenbrockalop14oktober1890hadlatenweten.
Hijschrijftnueenlyrisch-juichendstuk,belijdendedatditnudever
vullingisvan hetdoorhem in 1886voorspeldesensitivisme:fWant,ik

*1hetuwelzeggen:watikbedoeldhad,datHollandmoestdoengzich
hoogopstotenmiddenindevaartdervolken),datheeftGortergedaan.
Hijheefthetgedaan,zestaaner,zestaanervooriedertelezen'.- De
briefwaarinGorterhem bedankten de- onverzonden- briefdieVan

Deysselhem daaropweergeschrevenheeft,latendewederzijdseher
kenningvandiepeverwantschapzien,waarbijdezeerwelmogelijke

rivaliteitsgevoelensditkeergeenkanskrijgen(HGD273v$.Beidenzijnzij
elkaarhunlevenlangtrouw gebleven,welvoornamelijkom ditogen
blik.HetvoortreFelijkeopstelvanHarryG.M.PrickinzijnLodewp vcg

Deyssel,dertienclose-aps(1964)geeftdegangvanzakenindetailsweer.Een
moeilijkertevindenartikelvanzijnhand,datietsvanhunlaterecon
tactlaatzien,isverwerktinEndtI978a.
De weg naar de olciële literatuurgeschiedenisvinden de Verzen

voornamelijkviaVerwey.Endatondankshetfeit,dathijzichbijnaner
gensin hetopenbaargeconfronteerd heeftm etdebundel.Hetm eest

rechtstreeksenuitvoerigishijinzijnbesprekingvanDescboolderhlzie1897

(=Verwey1898);maardeslotsom aldaarwordtgeformuleerdalsofhet
dievanGorterwas:fGortershoopdathijvandezintuiglijkeaandoe
ninguitgaandeeven goedtoteenbeeldzou geraken alsvan deinner

lijkeverbeeldinguitgzoalsinMef),was(in189$teleurgesteld'.Indieuit
spraakdienen zichechteraldetypischVerwey'seterm en fverbeelding'

enfbeeld'aan,diehij,metandere,laterzaluitwerkentoteenheeleigen
stelselvanpoëtischebeoordelingsnormen.Zobijvoorbeeldin hetin
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vloedrijkeboekjeuit1905,deIzleidizttotdesfegweNederlandscbedicàllgssl,
waarindeVerzenvanGorter...onbesprokenblijven!Inhettoonaange

vendeartikelDericbtistisdeàede/lccjlcàepoézie(1913)duidthijze-on
miskenbaar- aan:dzintuigelijkeenzenuw-trillingen zijn opzichzelf
nietdiediepstelevensbewegingwieruitingin detaalwepoëzienoem 

den.Tochgingendiebijkomstigesidderingenheerschappijvoerenen
hetgevolgwasdatgedichtenmeteenbindendeinnerlijkheidnietmeer
werden voortgebracht.Eénenkelereiexvan zintuigofzenuw scheen

tenslottedenorm tezijnwaarhetgedichtheenstreefde.- zoowaser
eendichtkunstontstaanvananarchieenontbinding,eennietm eerin

dividualistische,maarsubjectivistische ofegotistische,- waariedere
diepere eenheid van hetdichterlijkeen menschelijk wezen buiten
bleef'.Volgenszijnvisieheeftdezefaseeenverreteverkiezenvervolg
gekregenindebezonnen,wijsgerigestromingdieinzijntijdschrft,De

Bewetiattevindenis(daarinookditartikel).
UiteenbriefvanVanDeysselaanVerweykrijgenweeenrechtstreeks
blijkvanVerwey'snegatieveoordeeloverv90.lneen nabeschouwing
opeenbezoekdatVerweyhem heeftgebracht,schrijfthijop25maart
1898:<Ikmeendeoptemerken,datjedepreciatievanGorterswerk2de
periode(sensitivisme)sterkerdanvroegerwasgeworden'en:<Je,naar
mijninzien,testerkedepreciatievanGorter2deperiode,wordtthands,
naarikmeen,beïnvloeddoordebewustheiddergrootevoortrefelijk

heidvanjeeigenwerk,eninverbandmetGortersVoorrede,enz.gwaar
inGorterzijnsocialistischevisieopdeTachtigerpoëziehaduitgespro

ken).Wantjezulttochwelvinden,datG.2deperiodealsmenhetbeste
Nederlandschewerknoemt,daarbijbehoort'(afgedruktinM.Uyldert,
Dicbterlpestrqdbaarbeihp.288.)-Hetverschilinwaarderinglijkyterloops
teworden gesignaleerd,maarwiedegeschiedenisen na-geschiedenis
van ditbezoek heeftleren kennen uithetzorgvuldigpeilendeartikel

vanKamerbeek(inCreatieveweJj'
ver,1962,p.87w.),weetdathethiergaat
om eensymptoom vaneenfundamentelecontroverse,nietalleentus
sen beidepersonen,m aartussen een dpsychologische'en een <Elosoâ

sche'esteticadiezichookbijhetnageslachtlaatgelden.
UitdeschoolvanVerweykwam o.a.P.N.vanEycka1sgezaghebben

deopinievormervoort.VanEyckisbijtijdenlangdurigdoorGorterge
fascineerdgeweest,endantrachttehijsteedshem dejuisteplaatstoete
kennenbinnenhetkadervanzijn,VanEycks,idealistischeElosofe.De
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Meigafhem daarbijhandenvolwerk,zoab de5% bladzijden dun
drukvanzijnVerzameldWerkdeel7latenzien.AandeVerzen,met
hunoverwegendm aterialistisch-realistischelevens-enkunstopvatting,

kwam hijondankszijnvoornemensniettoe.MaarinzijngroteessayDe

rpdzfe#ergemeesscbap(I9z7),datpasin1961openbaarwerdindeel4,iseén
bladzijdeaanv9:gewijd.Wathijdaarzegt,moetgezienenbegrepen
wordenvanuitdeconceptievanhethelestuk,maarhetbevatdejuiste
waarnem ing- en daarmee een deelvan de waarheid- ,datM ei,als
vertegenwoordigstervan deschoonheiddergewaarwordingenen aan
doeningen,nietlpssterven,om dathaarlevendevoorwaardevoorGor

tersdichterschapbleef.tzijverreesindedichterderVerzen'.Maardeze
Verzenzijn:<destuiptrekkingenvaneenstervenddichterschap';Gor
tersspinozismeispasdedeinitieveafrekeningmetdatwaardeMeivoor
staat,en betekentdusookdedoodvan Gortera1sdichter.AlsVerwey
alleswatGorternadeM eischreefkarakteriseertals<deexaltatievande

onmachtdiezichuitlaataanwoorden',geeftVanEyckhem gelijk.
Gelukkigzijnervanhem ookenigebladzijdenoverv90telezeninzijn

Verzameldwerkdeel5(pp.141-147),diedeherdrukvanzijnartikelenin
Leiding(1930)bevatten.Ookdaarzijndealgemeneopmerkingenvaak
zeerjuist,endeslotsom is,dat(degeslaagdstegedichtenbehalveechten
oorspronkelijkookophuneigenwijzeschoon'tenoemenzijn.Hetvalt
op,datdegedichtendiehijdanbesprokenheeft,bijnaalledevervoerde
natuurbeleving weergeven.Voorde existentiële,onzekere,om m et

Gortertesprekenfzwakke'verzenhaddenhijenzijngeneratiegenoten,
dienogeenzekerheidm eendentekunnenvinden,geenzintuig.

Tegenhetgezagdatdeze(endergelijke)Elosoischberedeneerdevi
siesuitoefenden op destandaardliteratuurgeschiedschrijvers(diede
sweepingstatementsovernamenendeElosofeopvereenvoudigdewij

zenavertelden),wooghetgetuigenisnietopvanhendiedeVerzenop
eigenkrachtontdekten.Develedichtersonderhen,Leopold,Boutens,

VandeWoestijne,A.Roland1101st,waren6fgeenrecensenten,criticiof
essayisten,öfzijschrevennietmetenigenadrukoverGorter,laatstaan

overhetrecenteliterairverleden(datdoetmeestalslechtseenenkeling
uiteenvolgendegeneratie,inditgevalVanEyck).Eenaanleidingomte
schrijven overGorterbood hijzelfniet:van interviews,jubileae.d.
moesthijnietshebben.Maardaarwarenbijgelegenheidzijnnieuwe
publikaties.Dievutigdenechtersteedsdeaandachtopzijn socialist
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zijn.Meestalbetreurdenderecensentendanwelhetverlorengaanvan
deindividualistischedichter,maardaarbijwerddandeMeiweeraller

eerstinherinneringgeroepen(bijvoorbeelddoorVerwey,in1917).Dit
werkwasbijGortersdoodin1927aaneenzevendedruk,eenschooluit
gave,toe.Datdelyriektoentochookvoordevierdekeerherdruktwas,

betekentnietzoveela1shetlijkt.DeoplagenvandeMeiwarensteeds
veelgroter,deoudedrukken warenlangnietaltijduitverkochtge
weestwanneerGorterzijnuitgeverweerkwam vertellen dathijeen

aangevuldeenherordendenieuwedrukwenste(doordegoedeverkoop
vandeMeikonhijdieeisenstellen),vanDescboolderPoézie1905liethijhet
aanzienlijkrestantin1916waarschijnlijkzelfsvernietigen(zievoordeze
drukgeschiedenisEndt1968).Deverspreidingendaarmeedebekendheid
van desensitieveverzen wasinfeiteduszeerveelgeringerdan van de

Mei.Alsexperimentelepoëziewarenzijnatuurlijkookmoeilijkertoe
gankelijkdanhettraditionelerverhalendegedicht.
Vandegeneratiedienadeeerstewereldoorlogoptreedt,waservan

dezijdevanForum geenbiezondereaandachtvoorv90teverwachten.
Devormentaalvan dewoordkunstwasTerBraak enDuPerroninhet
epigonenprozaeenmatelozeergernis.Zagenzijdiewoordkunstigevor

meninpoëzie,danwerdenzijterstondkopschuw(zieTerBraaksopstel
overdetsierdichter'Leopold,vw-TerBraak,deel5).Deexistentiëleach
tergrondvanhetl'artpourl'artishennooitduidelijkgeweest.- De
dichtersen essayisten diedesymbolistischetraditievoortzetten,Don

ker,VanVriesland,Vestdijk,Coster,Binnendijk,noemendesensitieve
verzenwelm etm eerwaarderingdandeschoolvanVerweygedaanhad,

maaralleena1szijtoevalligtersprakemoetenkomen;zijvestigener
geen specialeaandachtopen verdrinkenbovendienhunopm erkingen

vaak in fimpressionistische'mooiewoorden,dievoornamelijk hun
eigengevoeligeinleving- dieeropzichzelfnietminderom is- aë che

ren.Ditgeldthelaasook,zijhetinminderemate,voordebeidedisserta
tiesdiein1934overGorterverschijnen.DievanBrandtCorstiuslegtzijn
zwaartepuntbijdesocialbtischeGorter,dievanLangeveld-Bakkertoont
in debehandelingvanv90onmiskenbaardegereserveerdheidvan haar
Prom otor,Verwey.

DeuitspraakvanHenriëtteRolandH01st,inhaarboekjeuit1933,dat
desensitieveperiodeGortertotderandvan dewaanzin had gebracht

@.I:3vanhaarHermanGprler),appelleerdebijdegeneratievanhetinter
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bellum sterk aan deNietzscheaansegevoeligheidvoorheroïsch-tragi

scheheftigheid.Menvindteroveraldeecho'svan.Natuurlijkookbij
Marsman.Alsexpressionistisch dichterervoerhijwèlzijn grotever
wantschapmetGorterenhijbeleeddiealeerderdaninzijnboekjevan

1937,inzijngedichten.-lnzijnhoekvindenweookdeenkelestemmen
die rechtstreeksvoordeVerzen pleiten:dievan de jonggestorven

GerardBruning(1925),wiensgetuigenbechterindemistvanlyrische
bewoordingenbijnaonzichtbaarwordt;endievanSlauerhoF,diezake
lijkenduidelijkaanwijst,dathier,inGorterssensitievewerk,deeerste
vrijeverzenindeNederlandsepoëziegeschrevenworden.fGorterwas
deeerstediezeggenkonwathijwilde,zonderveranderingvandatbe
doelentebehoeventelijden,terwijlhetgezegde,lievergezongene,zoo
zuiveren onschuldigvanvoornem en bleefalskinderwoorden.Datdit
gebeurdeondankszi
jnklassieketradities,daartegenin,hetiseenwon
derwaarvoorwelgedanktm agworden in grootontzag'.- M aardeze
stem drongnietdoor.SlauerhoFsdiscussiestuk,van 1924,werdpasin
1955inM aatstafgepubliceerd.
OokuitdeCriteriumgeneratiekom tmaareenenkelbli
jkvanher
kenning.W elvan eenvan haarbestevertegenwoordigers.Vasaliszegt

tegenP.H.RitterJrinhetenigeinterview datzijbijmijnwetenooit

heefttoegestaan(afgedruktinHet:pelvasNai,1947,p.39-40),a1shetover
mogelijkeverwantschapvanhaarwerkmetdatvananderengaat:fIk

hebhetmeestinGortergelezen'(waaropdirectvolgt:<Endaarlijkt
mijnwerknietsop',maardiekwestieinteresseerthaarookweinig).In
deaantekeningbijdegedichtenDeboomenwcrepJlfl,p.23,en11liep'Javonts
doormjgestad,p.90,isgewezenopeenopvallendgelijkefrasering,inhaar
werkvoorkomend,ookbijhaarindeafsluitingvanhetgedicht.- van
ChrisvanGeelweetikdathijdesensitieveverzenkendeenhooginere
hield.VanHanloofLodeizenzouhetmijnietverbazenietsdergelijkste
horen.

Devijftigerskennen hem alsvoorloper.LucebertgebruiktGorters
titelDescboolderrpézieom devroegeredichtkunstteverwerpen a1seen

nogveeltefschone';Rodenko opentzijn avant-gardebloemlezing

Nieawetri
fels,JcàpscleiesmetGezelleenGorter(uitv90vijfverzenopeen
totaalvantien).
Vandeliteratorenuitlatertijdismijgeenartikelofuitspraakover
debundelbekend.Alshun leraarNederlandsofde bloemlezing uit
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Gortersgehelelyrischeoeuvre,De6atjgglmesgbee,tozdenrpps,henniet

ophetGqtaanervanattendeerde,bleeferslechtsdegeringekans,datzij
hetVerzanevFerlofdeVerzaneldelyrfelonderogenkregen,ofdatzijin
deeliiivan KnuveldersstandaardDteratuurgeschiedenb lazen opp.77:

TDezebundeliszondertwijfeluniekindeletterkundevanTachtig,in
zoverhijloogdeweerdehogerefysiekeenpsychischebewegingenvan
depersoonlijkheidonderwoordentebrengen'.Datklinktalnietaan
trekkelijk.Aandelezersdiemetdeschrijvereengoed-christelijkeaf
keervanalhetaardsedelen,wordtdaarnanogtoegegevendatddedoor

ledngderlevenswerkelijkheidvaneenvolstrektaardse,vooralzintuig

lijkehe igheid(moge)zijngeweest',maar:Tdezedoorlevingkaninde
mensdielichaam èn zielis,dehogeresferen derpsycheontroerentot

<ddediamantwittewijdheid,dieGodvoorelkenmenschbereidheeft'',
waarmeeBruningslyriekgeciteerdwordt.Maarwaarschijnlijkheeft
GodvolgensKnuvelderdiewijdheidvoorelkenmensindebemelbereid;
Gorter,noghieropaarde,ginginelkgevaltever:evoortgaandeindeze

richtingvoerdeGorterechterzijnsensatiG optotzulkeenspanning,
datdezeopden duurondraaglijkwerd.Zijnpogingom dezeuiterst
subjectievegewaarwordingenteverwoorden,verlieptenslotteinonbe
grijpelijkgestamel'.
Sensitivism e,datwoorddatVan Deysselin1886schiepenwaarVerwey

nooitvanwouweten,isalsbegripverwerkelijktinVanDeysselsprozaen
inGorterspoëzie.Devorm entaaldieVan Deysselinaugureerde,heeft

totop Forum voortbestaan.Minderuiterlijk,en daarom moeilijker
aanwijsbaar,ishetlevensgevoeldaterin wordtuitgedrukt.BijVan
Deysselvindikhet,'tovertuigendstinzijnLevesvcsFraskRpzelccr,Van

LooyheefthetgekendengetoondinGelle:(1892).Menvindthetooklos
vandewoordkunstigevormen:bijNescio,bijVanOudshoorn,bijC.C.
S.Crone.Hetisietsalseen besefvanbestaan,waarin alleendeverruk

kingom heteen-zijnmetdedingen,ofdebevreemdingom hetanders
en-afzonderlijk-blijvenbijnagedachteloosiniemandwordtbeleefd.
Dezeervaringisinfeitenietzofallerindividueelst',indezinvanTm aar

weinigen% kend'.Hartstochteneenzaamheidheeftiederetijdgekend,
enkennenookwijzeerwel.Zezijnalleennietdikwijlszoweerloosen
OnomWonden Uitgesproken,ZO i
ntensophunllevinggericht,bijna
ongesitueerd.HunverwoordingindeVerzenvan189:kanonsdetroost
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vanbewustwordinggevenenhetbesefvanonzelotverwantschap.

Enzelfsa1szijdoorhun'allerindividueelsteexpressie'hierendaar
ontoegankelijkblijven,kanookhetonbegrepeneonsdikwijlsnoglangs
wonderlijkewegbekoren.Wellichtisdattedankenaandeauthentici
teitvandeoorspronkelijkebeleving,maarstelligookaandevolstrekte

integriteit,dieGorterbijhetschrijveninachtnam:<Hooreens,(...)
voorikschrijf,wachtiktothetklinktinmijnooren,enalsikophouis
hetomdatmijnoorenöpzijn.Geloofdatmaaralziejemeraredingen
doen'.
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Verantw oording

W elbewustisGortersbundelinditboekvöoralhetoverigegeplaatst;

nadetitelpaginakrijgtdelezerallereerstdeverzenonderogen.Hun
tekstenzijnhierzeernauwkeurigvolgensdeeersteuitgave,van1890,in
detoen gegevenvolgorde,enzonderweglatingen oftoevoegingen,af

gedrukt.Alleendestorett
iedrukfoutenzijn,alszijalsdrukfouteninder-

daadonmiskenbaarwaren,hersteld;zowerdMqstlie
fstewcJdood:M>
liefstewcJlooi.Zoweldezealsookdea1sdrukfoutenbetwijfelbarediein
deregelblevenstaan,zijnpergedichtindeaantekeningenaangewezen,
m èthunlaterlotgevalindedoorGorterverzorgdeherdrukken.- ook

dezetwijzevandeversregelsisconform aandievandeeerstedruk;de
langelaatsteregelvan Toesbliezesdepoortwacbtersisbijvoorbeeldinzijn
vollelengtebehoudengebleven.- Destreepjesdieindeoorspronke
lijkeuitgaveonderelkgedichtstonden,zijnvervangendooreenpunt
bovene1knieuw gedicht.AlleendestreepjesbinnenhetgedichtM4s

lie
fstewc&dood,dieeenfase-verdelingaangeven,zijngehandhaafd.
Hetopsteldatnadeeigenlijkebundelvolgt,beoogteeninleidingtot
degevoels-engedachtenwereldvandeschrijvervandézeverzentege
ven.Vanzijngeestelijkeontwikkelingwordtduswe1heteenenander
aanvöorgeschiedenisgereleveerd,maardeverschillendefasenvanzijn
levenendichtennk1890blijvenonbesproken.DeplaatsvanGorteren

vandebundelbinnent'rachtig'wordtnietuitvoerigbehandeld(hieru
voorwordtverwezennaarEndt1978aen1971).Geheelonbesprokenblijft
zijnplaatsindeinternationaleliterairecontekst;indeaantekeningenis
daarvoorverwezen naarSlauerhof 1955en BrandtCorstiusI964a.De
paragraafoverdevolgordevan deverzenbinnendebundelen overde
herdrukkenwilvooralhetverderonderzoekindezestimuleren.Para
graaf5isnietm eerdaneenscbetsvandewaarderingsgeschiedenis,dieeen
verdereuitwerking,endanwellichtookcorrectie,behoeft.
Alsstim ulansvoorverderonderzoek dienen ookdeaantekeningen

bijdeafzonderlijkegedichten,enwelvooraldienotities,dieopsteeds
terugkerendemotievenofvormverschijnselen wijzen.Wiedaarwerk
vanmaakt,zalnogaleensaanloopjesvindennaareenbredere,deels
ooknieuwerevisieophetwerkalsgeheel.Opditogenblikleekmijde
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tijdnognietrijpvooreensamenvattingvandezesuggestiesineento
taalbeeld.W è1m een ik,datzo'n conceptiehetm oethebl n,behalve

vaneenmaatschappelijkeofcultuurhbtorischeopvatting,vanheton
derzoekophetwerkzelf;hetisminderwaarschijnlijk,datdebeschik
baredocum entenvanofoverGorterdaartoezoudenleiden.

Ookovere1kversafzonderlijkwillendeuntekeningenbepaaldniet
mijnlaatstewoordzijn.Om zezoleesbaarmogelijktehouden,hebik
detailsdikwijlsonhsprokengelaten.Opdeeerstevragenvaneen gdn
teresseerdelezerwillenzijeenantwoordgeven,nietaltijdevenstellig,
vaaksuggererendenopverschillendemogelijkhedenwijzend;somsis
hetantwoordeenrechtstreeksTdatweetikookniet',enmijnpersoon
lijkoordeel:Tdatisdunktmenieteenvandebeste'offhoemooi'hebik
metopzethieren daaruitgesproken,omdatditvoorlateren danwij
veelzeggenderkanzijndandemeertechnbcheopmerkingen.- Deen
keleverwijzingennaardelevensomstandighedenvan Gorterzijnge
scheidengehoudenvandenotitiesbetreFendedevorm ofinhoud.- ln
eennieuwealineawordendehandschœ t-en drukgegevensen devari
antenverm eld.Ineenvolgendedeplaatsen waarhetgedichtinkwestie
genoemd,ofbesproken1.Ditlaatsteism aaraltezeldenhetgeval.

Tenslottespreekiknogeensmijnhoopvolleverwachtinguit,datde
inleiding en deaantekeningen totdiscussiesoverdesensitieveverzen

zullenleiden,inliteraireofvaktijdschriften.
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Aantekeningen

ToesJeljJegbladstilwaren...(7). Indeeerstepubl
ikatie-inDeNieuwe
Gids,augustusI889- heeftdi
tgedichta1stitel:Eenmeisje.Debloem uit
regel2is,metwatvolgtin deeerstestrofe,beeldspraak.Dezeparallel

wordtonderstreeptdoordegelijkeformulering:3iestaatbleeklicbt- ze

Jlp< bleeklicbt;verderecorrespondentieinjewee/j/rcpcrcs-lrc/jc/l,enom
àxrom-daaron;ook:bloen-licbtbosger.Hetmeisjeisgeheelpassiefvoor
gesteld.Actievetegenspelerszijndetqdeskgpjelecg,-enverderhetnieaw
peljde.Voorhetmeisjeduurtditsombereverleden totophetheden
voort,zoalsdetegenwoordigetijdl#tsuggereert,alwerktdieallereerst
alseen algemeneconstatering,een sam envattingvan hetopgesom de.

EenderdeEguurblijftimpliciet,maarroepthetnieuw getijdeaanmet
grotewilskracht- vgl.deeersteregelsvan Mei- doorm iddelvange

biedendewijs,allitteratie,assonantie,syntactischeordening,zinsritmeen

dnaïeve'omschrijvingvanfhuidig'(datis>).Daarbijvaltbloed-alsani
m alenotieoptegenoverhetvelevegetatieveindevoorafgaandebeeld
spraak.- Delaatsteregelsspreken van Gortersheilsbegeerte,dielater

zijnbeddingzouvindeninhetsocialisme.Dànschrijfthija1slaatstere

gelsvaneenvers(vI,41$:dlletsocialismegroeit(...).Ozoetstetijdendie
veranderen!O zoetetijdendiezijnnu'.NuechterduidtGortermetbet
siegwgetq
''
dewaarschijnlijkopdeontwakinguitdewintervanhetVicto

riaansetijdperkmetzijnQauwbrandendgeestelijkleven(debladstille
tijden,desomberheid).Hetzoudandevernieuwingzijn,dievooralde
beweging van Tachtig in hetbestaan van velen teweegbracht.- Er

wordtechterwelbewustvan deze- mogelijke- aanleiding geabstra
heerd:vooralsindsdeRom antiekheerstdepoeticaleopvatting,dateen
gedichtenkele concretauiteen situatienoemt,om daarm eenietdie
situatie,m aarhetalgemeenpatroon aantegevendatvelesituatiesge
m eenis.Taakvandelezeris,ditalgemenepatroonteherkennenentot
zijneigen situatieteherleiden.- Dathierhetvernieuwingsm otiefde
bundelopent,isstelligGortersbedoeling.Zie daarvoorhetinleidend
opstel.

Hs(inKB,Nc-archief69E4-I3I;reproduktieinHGo)enxc4ii425heb
bentitel:Eenmeisje;in1:geleên(geleen);in3:gekleurd(bleeklicht);in
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6:haar(de);in7:trane'(tranen);gedachtestrepenna3(géénkomma)
en8(napunt).
Genoem din Byvanck1898,Brom 1927,Louw 1942,Antonissen 1946.Be

sprokeninLangeveld1934,117:sprookjesachtig;aansluitendbijMef;en
inEndt1966:naturalistischealankelijkheidvanmilieu;beginregelvgl.
Perk,Sanctissimavirgo;voortsalsboven.

Ibzattoesbeelstiltewerle,(8). Nadezj'inhetvorigegedicht,hiereeniè
centraal,eveneensin een herfjtigverleden.Dienssituatie,studerendin

eenkamer,wordtvanstrofetotstrofemeerinwaartsbeschreven:mijn
lijf...,mijnoogen...,mijnhart...Tenslottewordenaldezeaspectensamengevatindelaatstestrofe,en denotieTdood',in deeerstestrofeal
leen aan deboeken verbonden,wordtuitgebreidtotalles.Dewaarne

mingvanheteigenlijf,eenonthechting,endeformuleringfecgkamer',
eentoevalligheid,brengeneensfeervanbevreem dingteweeg.Diewordt

voortgezetindeverwonderingbijhetals-blind kijkennaarhetlicht
buiten,naastverveeldheid om hetbeetj
ebewegen,eentonigzichher

halend(beeseswccr,dedisjuncteplaatsingisbijGorternietongewoon).
Dezegeringebewegingdoetaan alszinloos,enalsnietin overeenstem 
mingmetdeheftigheidvaneigengevoelens.Deangstigheid,instrofe4,

zalteverbindenzijnmetesclledagjiagleniet.Debevreemding,verveeld
heidenongewisheidheefttoteenvergankelijkheidsbesefgeleid,totde
indruk van dood en doodsheid alom ,waardeeenzamestudieen de
herfstdeeersteaanleidingtoewaren.Drootook eldersalsnegativum ,
vaakin verbinding metm ond:dorst;handen:ontbering;ofstem ge

luidgering,moeizaam.Hetobjectvanhetverlangen,hieralleenonder
hetbeeldvanregen,isdanalsdetegengesteldenafteleiden:geborgen
heid,vervulling,zekerheid,leven.- DeklassiekestudienoopteGorter

totlangdurigbezigzijnmetwatvoorbijwas.Daarbijvondhijindege
leerdecommentarenzeldendat,waarzijnbehoeftenaaruitging:debe
tekenisvanditverledenvoordeeigentijd.ZiedaarvoorHGD40w .,I06
VV.:I38en 195-196.

InNG5iI26m ettitel:Verleden.Alledrukken na1890hebbenin7een
komm ana:weer,engeven16a1s:elkedaggingteniet.
GenoemdinByvanckxggg,Donker1929,Louw 1942.

0alsdezosscbqnt(9). Dezonöverbelichtdeaarde,dieslechtstezien
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blijftwaarlooft-bomen)a1seenkransophetaardehoofdhunschaduw
werpen.DezelfdeparadoxkomtvoorineensonnetvanHooft,waarde

zonmetzijnlichtdesterrenbegraaftinduisternissen;waarschijnlijk
ookbijItaliaanserenaissance-dichtersofwellichtalbijdeklassieken.Nadezekosmischevisierichteen uitnodiging zich toteen Botticelli

achtigeEguur(waarschijnlijknietmeerdaneén,ziedevarianten;treedt
kanookophetmeervoudvoetesbetrokkenworden).Leenetdeis:leunen
de;dit,en hetgebaaracbteroverpmàppjvakerinGorterswerk,bv.aanhet
slotvanJlwcJtoencc:crmejpgjeg,p.54.Tedenkenvaltaandehoudingvan
dansende m aenaden op klassieke vaasschilderingen.- ln I6-I9aisde

aansporingöftotdezon(I9a)gericht-minderwaarschijnlijk- èftot
degij,diedaninhagen(van)zonvlucht.Laztzaamvlacbtisdan,ondanks
deongebrikelijkerangschikking,een gebiedendewijs:Vluchtlang

zaam(festinalente).Devolgendeaansporingiszekertotdegijgericht.
Deverlangendeik-Eguurbrengtopnieuw Botticelli'sPrim averam etde
bedroefdeZephyrvoorogen.- Deextatischeherhalingenen om kerin

gendoenhierzijnwoordendeinenenzingen.- Delaatstestrofeher
neemtdeinzet,maaralsdevariatiedaaropbegint,verdwijntdepracht,
waarschijnlijkdoorhetondergaanvandezon.Doordattegelijkdaar
meehetgedichtstilvalt,lijkthetofdedichternietalleenaanzijnbe
schrijving,maarookaanhetbeschrevenezelfmeteenheftiggebaareen
eind m aakt.- Deenige them azin die een oudleerling zich alseigen

maakselvan zijnleraarGorterherinnerde,was-tervertalingin het
Latijn- :Lichtvoetigenymphen voedsterden den jongen Pan in de

lommerrijkebossenvanThracië(HGD285v.).
Behalveverschillen in interpunctiegeven allelateredrukken in 7:

treed(2maal),enin29en37:gij(ge).In1925heeft55:samen(saam),een
drukfout?
Genoem dinvDeyssel1891,Byvanck1898,Brom 1927,Louw 1942,Slauer
hofIgss.- BesprokendoorBakker1964.

Wq
''zflvregwezc/s,zevellicbtett...(11). Nadeintroductievande(wij',alson
zekerelichtenlevendineendonkerewereld(hierbijtewasses.gegroeid;
vreettdelisgewellichtalsbijwoord,zoalsookinBewetistisvoorme,
'vrateamet

alsobjectontlicbt),begintereenvoorzichtigebeweging,diezich,slechts
ininhnitievenaangegeven,snelverhevigt,zijnclimaxvoortzetintegen
woordigedeelwoorden,endanovergaatineenstroom vanzelfstandige
l7I

naamwoordendieallehetgevonden lichtnoem en,eerstnoga1svloei

end,dana1sfe1enscherpLzicbt:sikkel),terwijlhetbereiktetenslotte
wordtsamengevatinhetvorstelijkewoordlicbtarnee--kndeslotregels
derechtstreeksedeelnamevandewijaandezeimpressionistischelicht
orgie.Debewegingen van devoorgaanderegelskom en trouwensop

vallendovereenmetdelijnvoeringvanhetArtNouveau(datzichinde
beeldendekunstpasindejarennegentigmanfesteertl.-prohertmen
hetgedicht,vanwegezijn aantalregels,a1seen sonnettelezen,dan
vindtmenopdegebruikelijkeplaatsvandewending,tussen8en9,wel
ietsa1shetom stortenvaneen hooggerezengolf,m aardestorwloedvan
lichtwoorden en deuitvloeiendelaatstedrieregelsbrengen eengeheel

anderezielsh wegingmeedandekeerzijde-met-toepassingvaneenson
net.In ditversisdeontwikkelingvan een-en-hetzelfdeaandeorde,de

groeivantweemensen- ofvanvelen,degelijkgezindenvaneengene

ratieq-totdeverblindendeervaringvanlicht(mogelijkteverstaanals
hetglorieuzelevenvanstrijdenenlielebben).
Drukfout:delaatstekommain14(allelateredrukkeneenpunt).Na
1897in11steeds:scheeden.

GenoemdinvHall1890;Cortrijck1891,HGD262;EE 1891,HGo281;
Byvanck1898;Louw1942;Antonissen19469BrandtC.I964b;dlong1966.

Gq
'.zqteenstillew*e...(12). Ontbreektin1897.In19:5isditgedichtjemetde
volgendetweedoorGortersamengevoegdtoteéngedichtin driestro
fen-- Genoem dinEE 1891,HcD2819u ngeveld1934,123.

Gjzjleeascbenerwittelelieneid(19. Felgw-,gewoonlijkvclgw(maarook:
Veluwe),uithetLatijn:fclvr,geel,isarchaïstischvoorfvaal',zoalsgeluw
bijgeel.Ookmetassociatienaarfzacht',doorhetstamverwantevelvcl,en
vekan.MefdkomtbijGorterenkelemalenvakermetdegevoelswaarde
1

vantederelieiozingvoor,ziebv.p.25envt257.

Ontbreektin1897.In19:5envolgendedrukkenvormthetgedichtje
m ethetvoorgaandeenvolgendeeéngedichtindriestrofen.

Genoemddooreenanonymus(M.G.L.vanLoghem?)inhettijd
schriftNederlasd,oktoberI89o- HcoMI- :fWijbegrijpenernietsvan,
wjgevoelenernietsbij.Tochmoetenschrijverenuitgeverhetwe1be
wonderen,althansaantweeversregelsovereenffm eid''iseen dermooie

grootebladzijden Hollandschpapiervandekostbareuitgavegewijd'.
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Hetboekkosttef2.50,enwasdaarmeeinderdaadprijzig.-voortsbij
BruningI9u.

G4zjlbetprege,betwitte...(14). Ontbreektin1897.In1905envolgende
drukkenishetgedichtjemetdebeidevoorafgaandesamengevoegdtot
eéngedichtindriestrofen.
Genoemd dooreen anonymusin Nelerki I89a,HGo 251;Langeveld

1934;deJongz966.

0belezwarte2eme,...(19.Denachtmogehaarkoelteendonkera1sop
gegraven(uitkeldersomhooggehaaldeq)wijnuitgieten,lafenisvoorde
liefste.M ethaarwordteen dwalendetochtdoordestadondernom en:

lateswe(...
)Lwalesgxrbais(rg.11-19;zeelpisbtsendieJekisvasgstkpes.derge
lijkeuiteenstellingenvakerbijGorter,bv.inMei:Teendeninhetgras,
slapend,datindeslootgroeit'enalhier:p.24,r.7.Demensenindehui

zenrondom henlijkenspottendof- opstraat- dreigend.Rg.17-18te

lezenalskolgeladez(met)mettsen,rg.21-22alszades(van)mvtde,vgl.opp.9
bmes(van)zos.Notiesinstrofe3wijzenopeenindustriestadalsdecor;
bijdezaal,metzijnzwaarvallende,plooiendegordijnen,waardoorheen

delichteniitsen(vanvoorbijgaandverkeerq),kanmendenkenaande
AmsterdamseherenhuizendieGorterkende(zieHGD25Ien261),maar
kamersinVictoriaansebouwstijlwarenalgauwminstensevenhoogals
breed.Gebrandin strofe4eerdereenadjectiefbijzaaldan alsvoltooid
deelwoord.Zwarten roodwordtdoorGortervakerbijeengezien in

nacht-/liefdesscènes,zoinMei,pocketeditie123,enalhierp.90.Detoe
naderingtotelkaarlijktvooralvandeik-Eguuruitbemoeilijktdooreen
overbewustzijnvandesituatie:ly
''
le,rosdom,enindeslotregelshetsme
kenom verlosttewordenvanhetgespannenoverwegen.

DrukfoutinI3:hnis(huis).Nietin1897.In1905endevolgendedruk
kenheeft33:diepbegraven(diepgegraven).
Genoem dinvDeyssel1891;Coenen1924,96w .;Bruning1925;Langeveld
1934,125;Louw I942,109,IIJen116:M ussche1946;Slauerhof1955.

Dezos.DewerellisjpgJ...(18). Denaïevewijzevanzienensprekenindit
gedichtbrengteenwereldvanonschuldigegezelligheidenkleinplezier
voorogendiegeheeltegengesteldisaandievanhetvoorgaandegedicht.

InNG5IIM(okt.I889)metdetitel:vooreenhuis.
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verwantenuitverleden,toekomsteneigenhedenzijnmedegetuige;in
11weereensam envatting,alsinstrofe6,metopnieuw hetbekom m erde
en voordelezerdreigendetzehadden hetnietgedacht'uitstrofe5.
StrofeI2,I3,I4:destem inhaarleven,troosten toevluchtvoordeeen
zam eenbevreesdeonderdem ensen.StrofeI5,I6:haarlaatstedaad,half
inbeeldspraakaangeduidalsscheepgaan,schipbreuk.- Aan enkelede
tailskanmenzichnogverdererekenschapgevenvandevoorstellingen

hetaandetaalervarene.Deaantredendemensblijfteenalgemenege
staltedoordeonpersoonlijkebepaaldelidwoordeninstrofe2:dehan
den,'thaar,denek,'thart.Debetrokkenheidbijhaarlotwordtonder

tussenduidelijkgenoeg,aanwijsbaarbijv.inzoo(bleeb).lnstrofe10kan
menhetregelmatigritmeenhetgepaardrijm inverbandbrengenmet

deinhoud:deklankrjke(zang-lstem;devloedvanbeelden,onderling

nietverbonden enzeeruiteenliggendeaspectenvanhetverbeeldeaan

gevend,istypischvoorGorter(entwintigste-eeuwsedichtkunst);dit
zelfdebv.in strofeI2:lam ,en strofeI3:vuur,beidevoorde stem .De
syntactischeschikkingvan maartocbzegf/y doetdezwaartevan hetbe

sluitvoelen,waarbijtocbuitdrukt:ondankshetsmekenvandestem.
Kitldrenenlkaleg,heteigene,neem tzem ee;im pliciet,m aarzeerzinvol,

ishetachterblijvenvandeanderebegeleiders.Doorderangschikkingin
taalishetlaatstzichtbareinhetgebeurenookhetlaatstewoordvanhet
gedicht,hetlaatstin beeld voorde lezer.- DezangeresAnna Witsen,

wiermoedwilligeverdrinkingsdoodop5maart1889indevijvervanhet
buitenEwijckshoevenabijSoestdijkaanleidinggaftotditgedicht,was
eenzustervandeschilderW illem W itsen.ZievoorhaarHGD139-140.Van

eenpersoonlijkerelatietussenhaarenGorterisnietsbekend,maarals
meisje,deschoonheidindevergankelijkenatuurvertegenwoordigend,
enalskunsyenares,heulzoekendineenverbeeldingswereld,hadzijmet
haarlevenensterveneengrotebetekenisvoordedichtervandepasvol
tooideengepubliceerdeM ei.HieroveruitvoerigerinEndt1973.

HandschriftinKB,Witsenarchief,metvoornamelijkspellings-enin
terpunctievarianten- ziedaarvoordereproduktieinStuiv.I964- maar

inI8:boomen(wolken),enmetonderaandetoevoeging:Bijdendood
vanAnnaWitsenin1889.Eentweedehs.,waarschijnlijksecundair,in

I,Mo;beschreveninvts4z.-Drukfoutin5:'tgezicht(1897vv.:'tGe
zicht).In1925heeft42:kinderen(kindren)en50:eenig(eenige).
Genoem d doorVan Eeden,HGo184;Verwey1898;Coster1927,vRave
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verwanten uit verleden, toekomst en eigen heden zijn mede getuige ; in
11 weer een samenvatting, als in strofe 6, met opnieuw bet bekommerde
en voor de lezer dreigende `ze hadden het niet gedacht' uit strofe 5 .
Strofe 12,13,14 : de stem in haar leven, troost en toevlucht voor de eenzame en bevreesde onder de mensen . Strofe 15,16 : haar laatste daad, half
in beeldspraak aangeduid als scheep gaan, schipbreuk .-Aan enkele details kan men zich nog verdere rekenschap geven van de voorstelling en
bet aan de taal ervarene . De aantredende mens blijft een algemene gestalte door de onpersoonlijke bepaalde lidwoorden in strofe 2 : de banden, 't haar, de nek, 't hart . De betrokkenheid bij haar lot words ondertussen duidelijk genoeg, aanwijsbaar bijv . i n zoo (Meek) . In strofe 1o kan
men bet regelmatig ritme en bet gepaard rijm in verband brengen met
de inboud : de klankrijke (zang-)stem ; de vloed van beelden, onderling
niet verbonden en zeer uiteenliggende aspecten van bet verbeelde aangevend, is typisch voor Gorter (en twintigste-eeuwse dichtkunst) ; ditzelfde by . in strofe 12 : lam, en strofe 13 : vuur, beide voor de stem . De
syntactische schikking van maar toch ze ging doer de zwaarte van het besluit voelen, waarbij toch uitdrukt : ondanks bet smeken van de stem .
Kindren en klanken, bet eigene, neemt ze mee ; impliciet, maar zeer zinvol,
is bet achterblijven van de andere begeleiders . Door de rangschikking in
taal is bet laatst zichtbare in bet gebeuren ook bet laatste woodd van bet
gedicht, bet laatst in beeld voor de lezer .-De zangeres Anna Witsen,
wier moedwillige verdrinkingsdood op 5 maart 1889 in de vijver van het
buiten Ewijckshoeve nabij Soestdijk aanleiding gaf tot dit gedicht, was
een zuster van de schilder Willem Witsen . Zie voor haar HGD 139-140 . Van
een persoonlijke relatie tussen haar en Gorter is niets bekend, maar als
meisje, de schoonheid in de vergankelijke natuur vertegenwoordigend,
en als kunstenares, beul zoekend in een verbeeldingswereld, had zij met
haar leven en sterven een grote betekenis voor de dichter van de pasvoltooide en gepubliceerde Mei . Hierover uitvoeriger in Endt 1973 .
Handschrift in KB, Witsenarchief, met voornamelijk spellings- en interpunctievarianten-zie daarvoor de reproduktie in Stuiv .1964-maar
in 18 : boomen (wolken), en met onderaan de toevoeging : Bij den flood
van Anna Witsen in 1889 . Een tweede hs ., waarschijnlijk secundair, in
LMD ; beschreven in VL 542 .-Drukfout in 5 : 't gezicht (1897 vv . : 't Gezicht) . In 1925 heeft 42 : kinderen (kindren) en 50 : eenig (eenige) .
Genoemd door Van Eeden, HGD 184 ; Verwey 1898 ; Coster 1927, vRave175

steyn 1928,34;vEyckI93p,178:Langeveld1934;Louw 1942;Stuiv.1945,10:;
Antonissen:946,9I.BesprokeninEndt1973.

Desppmeswaresstil(2J).Debevreemdingindeeerstestrofeom dea1s
willoosliggendeheuvelswordtinstrofe2voortgezet.Hetgebruikvan

maarbetekentimmers,datdesprekerzichervanbewustwordtdatzijn
eerstegedachte:diemannenzijnaanhetschatgraven,eenkoortsachti
gegespannenheidinhungedragzoumoetenmeebrengen;dieziethij
niet.Ondertussenisdatzijneerstegedachtegeweot,eenprojectievan
zijneigentumultueuzegemoedstoestand.Indederdestrofevermoedt
hijhunvreemdekalmtea1seigenaanhetgehelemensenleven,datdan
ookvegetatief,alseengewas,gezienwordt.Nauwis:nauwelijks.Deel
kaartegensprekendegevoelensvandelaatstestrofezijnnogwatnader
tebegrijpen,alsmenverderopindebundeldekalmeregelmaatvande
buitenwereldbijherhalingistegengekomenalsbeklemmend,enonbe
grijpelijktegengesteldaanheteigenturbulenteinnerlijk.Zoopp.120,
waarbijeenaantekening,dieverderhieropingaat.Indftgedichtzijnde
eigenvoeten,a1svan zichzelfafgezonderdgezien,m aartocha1steigen'

geweten,nogeengeruststelling.Overdewil-lozeheuvelenisbijhetge
dichtopp.75nogeenaantekeninggem aakt.- volgensm ededelingvan
Groeneboom heeftGorterhetgedichtgem aakt,lopendopdewegvan

AmersfoortnaarhetoudeLeusdenmetdetorentjesindeverte,opde
Amersfoortseberg.- lndeafdelingFerzeg1897vanLeopoldsVerzameld
Werkzijnvelereminiscentiesaanv90teverm oeden.Stelligeecho'svan

ditgedichtzijn deregelstschepenliggener.Waarom zoo?'en TMijn

voetenzijgaanondermijklisklas/mijnhoofdhangtineenwebvan
schem eringen'.De slotregelvan Vasalis'Fanfare-korps,in Parbes es

wpelljseg,fIkvoeldemijbedroefdengoed',geefteendergelijkparadoxaal
gevoelalshierindelaatsteregelwordtuitgesproken.

NG5i389(februari1890)heeftinI5:liên.
Genoem dinbriefGorter-Kloosvan27.1.1890,HGD201;Kloos1890:inrg.
2-3-4een bovenm atesuggestieveverbeeldingvan <derug-lijnvaneen
zeerbyzonderheuvellandschap';vHallI89p:bijuitzonderingisdege
dachtehiertevolgen,hetiseenweergavevanthetonbeduidende,kleur-

looze,eentonigevan hetmenschelijk bestaan':Cenatogxg:g:Thijs
M arisachtig;anon.,NieuwsvdDag3.12.r897;Verwey1898:Donker:929,
177;Louw 1942)Groeneboom,HGD203;Endt1964.
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Deàefdeismccrstil(24.Inregel2isoveralalseenzelfstandignaamwoord
telezen;wej,in7,isbijvertebetrekken(voorGortersuiteenstellingen
ziedeaantekeningbijp.I5)oftebegrijpenalsdeelvaneenwerkwoord
Swegliggen',vgl.wegleggen.ln delaatstestrofewordteenvereenzelvi
ginggewenstvan heteigen leven m ethetenigedatm ethem nogbe
weegtengeruchtgeeftin dezewereldvanlichtenstilte,deverganke

lijkewind,wienssteedsverdwijnenookisalseenopgaaninhetoveral
heersendelicht.- ookwaareldersin debundelsprakeisvan fwillen

vergaan'isditsteedseenopgaanindeander(erotisch,maarsomber,zie
p.45,82en77)ofhetèndergaanineentotaliteit,zoalsgeprojecteerdinde
golven(p.129.
xc5i39a(februari1890)heeftrg.4als:hetrondezonnelicht.
GenoemdineenbriefGorter-Kloosvan27januari1890,HGD201;Ver
wey1898;vNouhuys1898:in ditgedicht<deinnigevertrouwdheidvan

ietskinderlijks';Donker1929;Langeveld1934,124.

Seliswcesleelerfjjrj'
:(25).lnrg.5isaanteverbindenmetgaan(uithet
idiom atische$afen aangaan't
eisoleren),ofmetlaztzaam.Voorderol
vanmensenenhunschijn-leven:ziedeaantekeningenbijp.23enI2a.
Hierishunwerken weliswaara1sTwatzewerkennoemen'voorgesteld,

maarzijschijnentenminstezelfnietbeterteweten(voordatwatzij
nietmerkenlaatzichookietsandersinvullen;datmerkeszonderobject

blijft,bewerkttemeerdeindrukvanafgestomptheidofgevoelloosheid).
Evenalsin devoorgaandetweegedichten,waarm eeditgedichtinalle

uitgavenbijeenisgeblevensindsdegezamenlijkeeerstepublikatieinde
Nieuwe Gids,staatook hierin delaatstestrofe heteigen gevoelge
noemd;hierduidelijkeengevoelvanuitputtingenverlangennaarero
tische koestering en geborgenheid.Voordeelliptischeconstructieom

ees...valthetEngelstevergelijken:0,for...(aMuseofEre...etc.,deinzet
vanShakespeare'sHenryV).Minderwaarschijnlijk:omalsfrondom'.
Zievoorneiddeaantekeningbijp.I3.

VoorpublikatieinNG5i391.DedrukfoutinII:leleiheid(lelieheid),la
terhersteld.
GenoemdineenbriefvanGorter-Kloosvan27.1.1890,HGD201;anon.in
Nedl.Spectator,febr.1890,HGD201:bespottingdoormiddelvaneenper

siiage;anon.inhettijdschriftNederland,HGD251;Verwey1898;anon.in
ts.Nederland,1898i362;Donker1929,177:neigendtotwartaal.

feglfddclclljdverksjltz6).Ditgedichtwerdnietopgenomenin1897.
BewetisgisVJJrmectewis(2$.StrofeIlschrijftdekoortsachtigafwisse
lendebewegingvandagennachtindenatuur(indezinsstructuur:
nauwelijks-..,of).Detegenwoordigetijdgeefthetaltijd-zo-zijnhiervan
aan.In derestvan hetgedichtbepaaltditpatroon ookdelevensfasen

vandeik.Zijnontwikkelingwordtvanuiteenverledentijdtotopeen
heden besproken:in strofen 2-3-4een dagperiode,in strofen 5+ 7een

nachttijd?instrofen8+ 10eennieuw licht--Daarbijisinstrofe2de
flevenbeweging'vooraldievanànderem ensen,diezoalsvakervreem d
gevonden worden.VelbetrepesJcàjg,alslaatste woord van de strofe

parallelaanlicbt,hetlaatstewoordvanstrofeI- vergelijkdeparallelle
beginwoorden-,kanverstaanwordenalseenbinnendeschijnzichzelf
endewereldgoedbegrijpendbestaan.Ziehiervoordeaantekeningbij
p.I2p.Deik <lichttevree'deeltditleven,datzich alsvanzelfvoltrekt

(strofe3en4).Hetsluitenvandeeigenogen'savondswordtnaarde
buitenwereldgeprojecteerd:deogenderdingentoedoen.Hettypeert
hetnogonbewustebestaan,datvanuitentotzichzelfleeft,bovendienin
harm onieism etdeOP-en neergangVan hetlicht:zouikde ogenniet
toedoen,danverdwenen de dingen niettem in in hetdonker,Twilden

mijnietmeeraanzien'.Hetverlangendatindenachtontwaakt,wordt
concreterin beeld gebrachta1shetverlangen van arm en,ogen en
m ond:debehoefteaaneenander?Dezoektochteindigtechterm ethet

vindenvanlichtdatzeker(w$ is,vaststaat.Detnaagddielicbtlacbt(iV,in
strofe8,lijktbeeldspraakvoorditwflàeerljllicbt,datnuookhethele1e

venvervult(strofe9).Ditlevenblijftechterzijnlichtèndonkerkennen,
zijhetrustiger,ineenefenergang,afwisseling,beleefd.Ooklijktwjin
strofe10tocheenm eervoudigeinhoudtehebben.lshetverlangdenieu

welichttochgekomen,nietjeljlei@,maarisdererlppsvaseengeliefde?
Ookinhetgedichtopp.84wordthetzelfdewitheerlijklichtgegevena1s
neerdalendopeendaaraanzeerverwante,maartochwelreëel-menselij
kezj.- vooreennaderebehandelingziemenvooralBrandtCorstius
z964a.- Overhettaalgebruik:m eA listelijktpredicatiefbijwoordelijk
gebruikt,miqschien naaranalogievanxdcrlfgjgevormd;ookvoorko

mendopp.zz.Wademenkomta1swerkwoordgewestelijkvoorindebete
kenis<wuem en'.Sidderd'fl:dezesyntactischeconstructieenkelem alen
vakerinvgo,ziep.42,65,n,In3,112,enooklater,zievtzl6en228:nooitals
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vrugbedoeld;waarschijnlijkteraccentueringvandewerkwoordshan
deling.Beniètetaasvlacbten:indeM ei,pocketuitgavep.6J,'eenwicht,dat
klagendgegunslapen'.

Drukfoutin38:ommijn(alleherdrukken:omijn).
Genoemdin Coenen 1924,92;BrandtC.1934,30;Louw 1942,In8v.,116;

BrândtC.I945;Antonbsen19469BrandtC.x964b;dlongI966.-Besproken
doorByvanck1898:zietreedsietsvan deTzielsgeschiedenis';BrandtC.

x964a:interpretatieinonderdelenvandehierbovengegeveneafwijkend

(rg.1*12:lantarenlicht;scbqn,in2I,als:licht),eneenuitstekendesitu
eringin Gortersdichterschap,indeEuropeseschilderkunstenin de1e

vensâlosoâevanhetesteticisme(Pater).

A5egcllee,isbetlcmrlicàl(3p).Bijhettladgezicbtvandedingenvergelijke
men hettlimneabeltelaatopp.II5en deinterieurbeschrjvingopp.116.
Regel6istelezena1seenpreciserendeuitbreidingvanwclJestiltewfl.In
delaatstestrofewordteenherinneringegehoord',alsofheteenstem 1.
Inprljlegishetgewektwordenvandeaandachtzichtbaargemaaktdoor
teherinneren aan hetonwillekeurigeeerstegebaarop zo'n m om ent.
Paralleldaaraanwordtdanvervolgensophoresgevonden.Ondanksdeze

betekenisvanfaandachtgeven'kanAoorentochzijngebruikelijkeobject
krijgen,indisgesverlpreg.Maardezenotiekan ookalseenuitbreiding

(bijstelling)bijhetkerledesgelezen worden.-Gorterbeschrijftzijn
ogenblikkenvandichterlijkeontvankelijkheidenkelemalenin,enook
buitenzijnpoëziea1shetbijnazintuiglijkwaarnemenvaneenstem.Zie
daarvoorbv.HGD240:fvoorikschrijf,wachtiktothetklinktinmijn
ooren'.
VerdervoorbeeldenbijEndt1972.Wilmenookditgedichtjeals
deweergavevaneenm omentvaninspiratieopvatten,danzou metdis

pe:verkrennaardeMei-periodeverwezenkunnenzijn(zievooreenar
gumentatieEndt1979.lnhetopeningsgedichtvanFerze:I(1928)geeftde
veeloudere Gorteralsde specifeke werkzaamheid van een dichter
eveneenshetsamengaanvanvisueelfschouwen'enauditiefvernem en:

fverdichter/heethij,omdathijbijeenbrengtenboeit/hetgezichtdat
hijhoortinzijnooren/enhetlevenvandewoorden'(vw6,189).
In1897en1905heeft5:luisteren(luistren).
Genoem din Nedl.Spectator4okt.1890:eenpagina-grotespotprent,
deeerstedrieregelsuitbeeldend;Easton in ts.Europa,nov.1890,HGo
256;Louw 1942,118.
I79

Toeszatflje-(3I).Toes,heteerstewoord,moetstellignietbegrepen
wordena1sTvervolgens',maara1seen samenvattingvan deherinnering
ineénwoorddathetm omentvanopenbaringnoemt.Hetherinneren
betekenteenopnieuw beleven.M etzoveelwoordenstaatdatinderegel

fzooalshetaanmenunogdoet'.Hetkanookblijkenuitdeonverwach
tetegenwoordige-tijdsvormeninrg.19-21,dieandersalsslordigheid
m oesten gelden.Zokan m en ookin dem achteloosheidvan woordesri
vferllevelleleen demonstratiezien van deonuitspreekbaarheid,dieim
m ersbeseftwordt.Delaatstehelftvanhetgedichtspreekthetverlangen

uitom dekleurenenhetlichtvandekamerwaarzijwasinzichte1 
houden,dezeTlichternis'inwoordenteZeggenenerZichaanVerloren

tegeven.-Ditversismijnsinzienszwakkerdandemeesteandere.On

duidelijkblijvenvoormijrg.9-11:opeenland(= veldq),ineenland
(=landschapq)metalsonderwerpnogboofd,uitrg.8)Veelsoortenlicht
wordenaangeroepen,ooktoailicbte:akosdscbqsf:derppJelcmerdiezjswaarin
zqtoenwr,- ditlijkteenslechtsmoeizaam goedtepratenonhandigheid.
Zoookderitmischebreukenvanrg.29en 47-48.Opeenzekereslordig

heidzouookdeafwisselingvanje,passim,enje,in7,kunnenwijzen.
Overdetaalvorm ing:licbtersis,naaranalogievan duisternis;woordezrivier

sterrelstl:hetsuëx-selisbijGorterproduktief,opp.71sseeuwsel,opp.60
èarboskenel.Leidtm envpslellel,p.60en73,vanvonkelenaf,danzou daar

aananaloogsterrelselvansterrelen,invelesterretjesiikkeren,komen.
Deassociatienaar<stelsel',begrijpelijkvanwege<rivierenstelsel'enfster
renstelsel',isdan ookm inderaanvaardbaar.1.isduseerder:hetm as
salegeschitterineenwoordenstroom ,- lom peform uleringnaastGor

tersvondst.Maarzijnwoordbrengtwathijbedoeltnietterstondvoor
ogen.

Drukfoutin36:tintelkleuren(delateredrukken:tintelkleure).
Genoem ddooranon.ints.Nederland,Hco252;anon.inNRc25.11.18979
Bruning1925:Langeveld1934:Louw 1942,II6en 137;Antonissen1926:sta
m elen;BrandtC.I964a.

JlzateeglbeelalleesteJreleg(59. 'Ach,alleliefdeisliefdevoordenkbeel
den,datkannietanders.Hetiszoom ooiopdewereld,inelkhoofdeen
wereld,eenbeeldvananderedingen'-- tlkhebaandrangom wattezeg
gen,om buitenmezelftegaannaarnietbestaande,verbeeldedingen'.

BeidecitatenzijnuitbrievenvanGorter,diein1887of1888geschreven
I80

zijn(HGoI4Jen150),a1shijindeverbeeldingswereldvanMefleeften
geenonmiddellijkerwerkelijkheidwilkennen.IndieMei-wereldvond
hijtoenvoldoendezekerheid,dedrangtotvereenzelvigingwerdnog
bevredigddoormethetverbeeldemeisje'geengeheel,hoewelonge
scheiden'tezijn(zoalsdetweerozenuiteensteelgesproten,instrofe
6).Hetiseenidyllischewereldvankinderen,rozen,sterren,vogels,edel
dansen,muziekentoverij.- Ditgedichtbeginta1seenherinnering
aandeom gangm ethetM ei-kinduitdeeerstezangi- enalvoortgaan
deoverhetdichten enbeleven vanvroeger,wordthetdichtenvandit

ogenblikbereikt:voorlezerènschrijverkomtdeaanvangssituatieaan
hetslotindetegenwoordigetijdterug,nogzithijtespelen,hetlijkt
toverij.- Behalvedewoordkeusisookdeopbouw rustigenvrijtradi
tioneel,hetaantalregelsPerstrofevarieertslechtshierendaar,eriseen
regelm atigritm e.W eliseraldevergaandeatm osferischeeenwording

vanveelsoortigezintuiglijkeindrukken;instrofe7blaastdewindevedel
eenadem uitvaneengelestofzoalseenzonneschijn.- iletzichher
halendeisbetgfel,in devoorlaatstestrofe,bevestigingzoekend van een
verm oedezekerheid,komtnetzovooropp.29.Hetgeruststellendewel

indezelfdestrofeisdaaraanongeveergelijkwaardig,enookditbehoort
totGortersidiolect.

Dedrukfoutjleede:(5)ookinalleherdrukken;deinconsequentievan
jele(6)enjeelep(12)isalleenhersteldin1897(ald.inI2:teles).Heths.,in
tMo,heeftresp.gleden,geeleengeelen;behalveinterpunctie-en spellings

varianten(ziedaarvoordereproduktieinStuiv.1964)heefthetalstitel:
Dansen;voortsinI8:één(een),inI9:luchte(luchtige),in34om (op);
bovendieneendatering:IM ei'89.

Genoemddoorvilall1890:fietsongemeenbekoorlijks';Bijvanck1898:
M eisfeer;Coenen 1924,96vv.;Donker1929;Langeveld 1934;BrandtC.

1934,30;Antonissen1946:hetkinderbeeldjeisdeMeipoëzie.Besproken
doorCornets1966:voortzettingvandeM ei-Balderproblematiek.

Gjstaatzoobeel,beelstil(39. Bijdezetedereverheerlijking,omvatdoor
hetverlangenietsliefs(rg.3),iets(rg.I4)tezeggen,enmetverderalleen
even hetook alm achteloosverlangen om deeltehebben,passen hier

alleenenkelewoordenoverhettaalgebruik.Wantindekinderlijkeeen
voud van debewoordingen laatzich intussen een grotetaalervaring

gelden.Menvergelijkedaarvoorhetzoveelsimpelerènfdichterlijker'
I8I

taalgebruikvanGortersallereerstedichtproeve<1kwildewijwoonden
alleentesam en',invt,p.zI.A Aeverksjeg;hetgebruikvanAes,hierin

tensiverend,isinhetEngebgebruikeljk;inhetNederlandszeldzum,

maaro.a.in hetWzhelmus:ddaernatar)sodoetverlanghen/mijn
Vorstelickghemoet'.BijGorterveelvuldig,vooralinzijnsensitievepe
riode,nietsteedsintensiverend.lndezebundelbv.opp.7z,8z,enIn9.Zie

ookEndt1964.-1blf'#g,mjg;voordeeigenmachtigetaalbehandeling
vanTachtigziedeuntekeningbijhetgedichtopp.I9.Opdezeplaats
mukthetlzittelijk voornaamwoord hetafgezonderd-eigen-blijven

temeerervaarO r.-Eennaderondeaoeknaarhetmotief'hand/han
den'bijGorterzouonswellichtookdebetekenlwurdeopdezeplaats,
rg.z,m eerdanalleenintuïtiefdoenkennen.
Genoem ddoorvHallI89a:naïeviteitab inDesKnal nW underhorn;

anon.ints.Nederland189:,HGoM2:lijktophetgewrochtvanLucasde
Brijer,leerlingvanMeesterPennee p;Coenen1924;Bruning1925:<be
horendtotdeschoonsteliefdeslyriekdermenschheid';Donker1929.

JcW gweswao'lesfgerppjewle:(36).Eenimpressionktbcheportretstu
die.Rg.3kangelezenworden ab:opalenschaduwenin 'thaarom ha

renhals.Hetwerkwoordzoomenin4heefta1slijdendvoorwerpdegehele

regel4,maarookin5'tgescbvèttpreg,waarmeedekantgeplooideomzo
mingof(Victoriaanse)opvullingvanhetdécolletébedoeldzalworden.
Met'1ee,opdtbontkannietgoeddeborstzelfbedoeldzijn.Indedaar
opvolgendebeschrijving van hetin-en uitademenisJcbgwelijdend
voorwerp.Vergelijkvoordebetekenis,Thaard',Mei,eerstezang:<...een
dorpjeindatdal,waarrook/âjnwemeldeomheenvanschouwen'.

Drukfout:dekommanaregel3(inlateredrukkeneenpuntl.-Niet
opgenomenin18971in1916en1925zijnderegels4totenmet12weggela
ten.

M>lifstewrA #(37). Ditgedichtlschrijfteenvisionairezoektochtin
dekosm os,naarhetleven-in-de-verl eldingswereldvandeMei-perio

de.Ziedaaw oordeaantekeningbijhetgedichtopp.33.Indegestalte

vanhetMei-mebjeisdatleven,toenhaarlotbezegeldwas(boekii),aan

zichzelfopgebrand(boekiii,hierstrofes).Instrofe6zendtdedichter
fliederenm onden'alsboodschappersuitom haartezoeken,<om teroe

pen...,ofzenog...,(opldatzekwam om...,(enom)methaarstem mjte
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zeggendatikhaaraltijdhebliefgehad'.Zievoordezelaatste,onver
wachte,woordenmijnsummiereinterpretatiehierboven,ofdeuitvoe
rigeren subtielerbesprekinginEndtI973.- Naderodedag-heraut,vol

gendegroeneavond-ruiters.Hetwoord&e/lfslerisinverbandgebracht
methetLatijnsesostes,rijpaard,klepper.Inhetdaarnavolgendelied
vandezongebiedtdezealseenvorstzijnstralen,deregen,dezeeënen
dewinden,en we1in driesteedsheftigerritm en,m etsteedsdringender

Gvelen.Rg.z3Iisa1slijdendvoorwerpbijz30telezen.Rg.I48-x52:de

windenmogenvliegenaanalle(hemel-ldakendiereikentot(rcleg)on
gezienesterren.Hetplaatsvervagende,totaalmakendegebruikvaner,in

xs,vakerbijGorter,bv.opp.8:boomtakkenvoorhetraam er/heen
kropenenweer;besprokeninEndt1964,n.a.
v.vt166.Gatlekinies(154):
voordezetypkcheGorterconstructiedeaantekeningbijhetgedichtop

p.87.VoorleerJeweer(159)ziemendeaantekeningbijhetgedichtop
p.:7overJf/erd'fl.Hiervaltdeeigenzinnigesyntactbchevolgordewei

nigopenlijktzelfsweldienstigaandetegenstellingtussendezijdie
niet,hetlieddatwe1terugkeert.M etdittsneeuwelied'wordtnuhetbe

ginvanhetgedichthernomenengevarieerd.Bijdereizena1seenregen
boogkanm endenkenaanditenanderegedichtenvanverlangendzoe

ken.Deregenboogkomtteruginhetslotlied,Mjbrasitditccsejrpplever
driet,datlateralsafzonderlijkgedichtindeherdrukkenverschijnt;nuis

hetdekleurenrijdiedoorhunwederzijdsedoordringing(alszonen
regen)ontstond,-zomenwil:deMeipoëzie.
Handschœ t,alleen van 87-116,in tMD,gereproduceerd in Stuiv.1964,

waaropp.71devermoedelijkdoorGorterbedoeldeindelingwordtbe
sproken,voordathijdezeelegieindrieafzonderlijkegedichtenscheid
de,enin1897envolgendedrukkenalduspubliceerdemetweglatingvan

hettussenliggende:1-47,87-116,I68-I87.-Drukfoutin 1:Mijnt(later
steedsMijn);in43:om te(latersteeds:om mete);inIc0:groene(later
steedsGroene);in141:puntstreepje(moetzijn:streepje);in145:rege
bogen(moetzijn:regenbogen).Laterevariantenindegehandhaafde
stukken:in88geenaccenttekensopiseniJiinIp eenkomm analiet.
GenoemddoorvHa11I890:althanshiereninToesbliezesspreektGorter

fonsterfelijketaal';Flanor1890,HGD244;anon-,NRc23.11.1897;vNouhuys
:898;anon-,in Holl.Revue,ii,781;Byvanck 1898:grafschriftvan M ei;
Ve- ey1898:fantasieuitdeM ei-schat;Coenen1924;vEyck1930:infan
tasievoorstellinghetterugverlangennaardedodeM ei;tangeveld1934:
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naastdeoorspronkelijkeaandoeningookeenzekere*1totvirtuositeit
inhetdoorzettenvandekleurenvisierood-groen-goud;BrandtC.1934;
A.A.HaightoninNG1938ii66l:vertalinginhetFrans;anon.,inDietsche
W arande1939,73:kritiekopHaightoneneigeninterpretatie;Antonbsen

1946:lijkklachtom deMei-Eguuren-poëzie.- BesprokeninEndt1973:
hoofdthem a.

1)proejdedelcgwelacbtes(44. Themavanditgedichtisdetegenstelling
tussen buitenwereld en eigen innerlijk.Debuitenwereld- in lacbtes,

llcslcg,betlicbten(=dedagen?)eninsccsleg-iskalm,maarhetinheftige
beroeringverkerendeinnerlijkervaartdezekalmtealsdreigend,ijzing
wekkend.Vanafnaaràelbals leveg,in regelI3,wordt,m eenik,hetzelf

deelnemen,zijnsondanks,aanditlevenindebuitenwereldvanonwer

kelijkekalmtegenoemd.Scbqs(14)kandaarbijdedubbelewaardeheb
benvanfschijnsel'- vervolgdin15metbetIkàles-envanTonwerkelijk
heid',zoalsookeldersin debundel,bv.opp.9I:dehuizen kregen een

valschenschijnvanschoonheid.-lndeslotregelsverwijdtzichdete
genstellingnogtotdievanduurenmoment,wellichtbijeengezienin
dezon.- Metdatalblijvenerduistereplaatsen.Wordtheteigenleven
a1seenpijnlijkeenvruchtelozegroeigevoeld?Watmoetenwijzien,of
denken,bijdaknJcle:al
sballezales,watineersteinstantienietanderslijkt
danhetvoortdrijven opklanken?Bijdewelveszalmenmoeten asso

ciërenmethetwerkwoord-bv.denachtwelft(zich)bovenmij-en
metgewelven.- voorhetzelfdethemavallentevergelijkendegedich

tenopp.17(menschenmetzoowelbegrepenschijn),p.53(terwijl't1e
ven...lachendvoorbijgaatalsofhetledt),p.64(wereldzoowreedte
vreeën),p.I00(alleskalm enraar)enp.I20(geheel,ziedeaantekening
aldaar).
NietopgenomeninI897.In1905heeft3:heele(heel).
GenoemdinCoenen1924,92:exclusiefpersoonlijkeervaring.

Voeljedessccàl(45). Delangverwachtelenteen delangverlangdege
liefdeworden tenslotteineén beeld- vande<
zwartebloemetnl'-ver
eenzelvigd.Indenatuurgaatdedoorbraakvandelentenietalleenm et
verrukking,maarookmetpijngepaard(vrevgdescbreien,lentelqen).Zoiser
ookindeziel,ophetogenblikdatdevervullingnabijis,eenambivalent
gevoelen:angstvoor,enverlangennaarhetverliesvanbewustzijn.- ln
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rg.14zijntaoeswellichtalsvertakkingenoptevatten.Bijscbales(18)zal
menaanvalleienmoetendenken.ln28iselkandertelezena1sobjectbij
vostes,maarmenkanditvp,jegookzonderobjectachten,enelkasderzien

a1sobjectbijhetverzwegenwerkwoord+ bepaling:(bebbes)f:otcear
meg-Hetdrinkenvanhetnachtdonker,strofe5,komtookvooropp.I5.

Allelateredrukkenhebbenin23:nachtbloesems(nachtbloezems).
Genoemddoor:anon.,NRc23.11.1897;Cenatos1898;Verwey1898;Coe-

nen1924;Bruning1925;Langeveld1934:debewogenvisiealsbijVincent
vanGogh;Louw 1942,89,92en132,o.a.:orchestraal,haastW agneriaans;
Antonissen1946.

Deleglckomtvcsvcr,ikboor...(47). Ookhiergaatdekomstvandelentesa
menm etdekomstvandegeliefde.Derolverdeling,aandehandvande

persoonlijkevoornaamwoorden,isbijdeinterpretatiehetvoornaamste
probleem.Nahetvoorgaandegedichtlijkthetvoordehandliggend,
om baarin deregels6-10opdegeliefdetebetrekken:dezelfdemotieven

vanangstenverlangenkomeninbijnadezelfdebewoordingterug.ln
strofe3isdelenteinderdaadgekom en,endiezouinstrofe4toegespro

kenekunnenzijn;danisjedusdelente,enbaardegeliefde.Maardan
m oetenin31derollenverwisseldworden,endebaresenoogendievande

nutoegesprokengeliefdezijn(vanwege36:boorje'm-delente-lpmeg).
Aannemelijkernogishet,dezerolwisselingpasbij36telatenplaatsvin
den.- Anderzins:voordeveronderstellingdatGorteralleen overde
kom stvandelentespreekt,enbetnen baara1saanduidingdaarvandoor
elkaargebruikt,spreekthetfeitdathetgedichtopp.II8delentepassim

noemtalseenTzij':Delente- ikstamiddeninhaar.Inonsonderhavige
gedichtisevenwelindeslotstrofen sprakevan eengelukzaligevereni

gingvaneenduidelijkaardsefwij'indelente.Datslotkrijgtalseindfase
m eerzin,wanneerdezetweeinhetvoorafgaandenogonverenigd,af

zonderlijkzijngeweest.- Tenslotteishetmogelijkom inregel27baar
alsvergissingtebeschouwen en teemenderenin bem.Dievergissingis

danevenwelindevierlatere,tecorri
geerdedrukkenniethersteld,terwijl
Gorterineencorrectie-exemplaarwe1een komm azettenatillezde,in23

(eencorrectiedieoverigensnietineenderdrukkenwerdverwezen
lijktl.-fcsserlfcàllleckeg.
'flabberen'is:slapheenenweerbewegen,-de
hartstochtelijkezeilerdieGorterwas(ziebv.HGD126)stelligalszeilterm
bekend.-fgcsle(19)kanhiernietfluchtig'zijn,maar:totdelucht1
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horend.In39-4:isLatesbeidekerenals'opdagen'telezen;doetintensi

feertditopdagennog,zievoorditgebruikdeaantekeningbijhetge
dichtopp.35.
Heths.,in tMo,gereproduceerd in Stuiv.1964,en deNc-publikatie

(5H,277-8)hebhngeeningrijpendevarianten.Deherdrukkenevenmin.
Genoem ddoor:anon.,Alg.Hblad3.8.1890,HGozuvw :geridiculiseerd;
vHall189:;BragaR.I89e,HGo260:geparodbeerd;Coenen 1924:Bruning
19:5:Brom 1927:lum inbm e;vEyck193:;Langeveld1934:toenem endaan

ta1woordsamenstellingen,stameltaalbrengtonjubttaalgebruikmee;
BrandtC.I934;Antonissen:946:m om entanism e,verdwazingingeluken

pijn;NiJ
'hoFlgsz;deJongz966.

HetJlrc? wrstileg5leel(49). Alleenwaarneming,zondergelurenen
zonderreiectie(vergelijkhetvolgendegedicht).Eenenkelzijn,ookde
relatieswordennietgenoemd.-Gelijkeopbouwvandeslotregelsvan
beidestrofen,na de gedachtenstrepen.Voorhetwelbewustgebruik
daarvanzieEndt1964en1966.

Hèflwxjjwrdelvcbt(50). DedirectewijzevanzeggeninregelI- de
bijzinonverbondeneninhoofdzinconstructie,typeIknow youknow
heknew- komtbijGorterveelvuldigvoor.Indezebundelbv.opp.37:

ikhebgevondendewereldisgroot,en:mijdachtzezoukomen(zelfde
gedicht);opp.84:ikwildeikkonuietsgeven.Ookinzijnbrieven,bv.
HGD I44en I5e.

Nietopgenom enin1897.

Genoemdin:anon-,ts.Nederlandx890,Hco252:lijktopeengewrocht
vanLucasdeBrijer,leerlingvanMeesterPennewip;SlauerhoF1955:a1
leenschijnbaarstroâsch,infeitevrijvers;BrandtC.I964a.

Ditzydnslcele,sleellkslewele:(51).Hetbestaanvan<demenschen'en
heteigenbestaan wordenineen m omentvanverminderendlevens% 

sefwaargenomen.Demensenzijn,zoalsbijnasteedsindezebundel,
vreem denverbuiten hem .Hiergaathun sprekengeheelbuiten hem

om.- zietmeninregel6bkbesopeénlijnmetweleg,danishetdever
ledentijdvanblijken,hier:aandendagkomen.Deassodatiemet<bleek
zijn'isechteronvermijdelijk.Debleeke,bleeklichtewekenuitregelI
delenhunaardaandeverschijnselenbinnendietijdsperiodemee.
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Omhoogbrandende ogen, hier in io, komen vaker bij Gorter voor, o .a .
op p. 71 : uw oogen brandden de blauwe hemellucht ; in Mei : zij brandde
den hemel met haar ogen en haar lack (pocket uitg . p .140).
Drukfout in 15 : zij (zijn), in de latere drukken hersteld . In 1905 geen
komma na 9 .
Genoemd in Brandt C .1934, 30 ; Louw 1942, 81,113,131 ; Slauerhoff
schijnbaar strofisch, in feite vrij versa Brandt C . 1964a .

1955 :

Ik was toen een arme jongen (52). Het verleden dat bier words opgeroepen,
heeft weliswaar veel trekken gemeen met gedichten die de actuele toestand beschrijven, maar bij `mijn jeugd, . . . vlucht niet to gauw voorbij'
valt to denken aan Gorters uitspraak in een brief aan Van Deyssel (6 oktober 1890, HGD 242) over de Meiperiode : `ik ging mijn leven [in de werkelijkheid] voorbij, ik zag bet niet' en verderop, over bet sensitieve jaar :
`bet bewust worden van mijn jeugd, waar ik vandaan kwam en waar ik
naar toe ging' . Als dan in de volgende strofe sprake is van het sussen en
wiegelen van gedachten die zelf hem koesteren, en, in de daarop volgende, van bet verlangen naar `bet teere vingrige spelen', kan dit alles
inderdaad verwijzen naar de verbeeldingswereld van de Mei, zoals ook
op p . 33 opgeroepen, die nu `ver weg, ver weg' is geraakt (ondertussen
neemt deze herinnerde lieftallige wereld nu duidelijk de Art-Nouveauvormen aan, die al bij p . u werden gesignaleerd) . Volgt daar dan op
Terwyl hier vet weg . . . etc . dan slaat dit hier op de wereld van de werkelijkheid, die ver buiten hem zijn valse schijn, `alsof het leven er leeft' vertoont (zie de aantekening bij het gedicht op p . 44) . In deze voorlaatste
strofe is bet arm kind dezelfde arme jongen uit bet begin . (Niet wegdurvend) uit verlangen (regel 60) is to lezen als :-uit de toestand van verlangen ;
bet voorzetsel moet dus een extra nadruk krijgen, zoals vaker het geval
is, by . bier in regel 7, elders op p.103 (om), meestal reeds aangegeven
door een accentteken of door de plaatsing in de zin . Volgens deze uitleg
bandelt bet gedicht dus over de grenssituatie sussen Mei en Verzen . Nader daarover in Endt 1913 .-De uitputting in regel 9 door het zien van
teveel licbt (moe viel mijn oog in mijn boofd) ook op p . no . De dissocierende visie van regel 10-13 ook op p . 8 en p. 23 .-Evenals men ademen en
wademen, in 14 en 15, als substantieven-meervoud, gevormd van de gelijkluidende infinitieven kan beschouwen, is schromen in 16 to begrijpen als
een substantief-meervoud, hier gevolgd door de genitives partitives
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licbt(1$;scbrosenlicbtisdusteverstaanals:aarzelendelichtstralen.-ln
50isbetolveseenverledendeelwoord;opp.I25isdevergelijkingomge
keerd:golven worden daarm etmensenvergeleken,overigensm etde

zelfdewaarnemingen.-Mj,&pJ#acbterover(65):hetzelfdegebaarvaker
bijGorter,hierbv.opp.9.-Rege167-68vormenhetobjectbijwacbtes.
In1916en1925isdepunt-kom main55eenkom ma.
Genoemd doorvHall1890;anon.,Nm vdDag 3.12.1897;Verwey 1898;
Coenen1924:nietnatevoelenuiting;Bruning1925;Brom 1927:I-angeveld
Bakker1934;BrandtC.1934;Louw 1942,111;Antonissen 1946:sensitieve

herbelevingvandeMei-tijd,toendezintuigennogafzonderlijkwaren,
nietopgenom en in hetenevoelenvan licht;BrandtC.1945:ziet47-48
a1sm edeeen aanduiding van deverbeeldingswereld;BrandtC.I964a;

dlong1966:lichthetenigeobjectvanhetverlangen.

Haarppje:tintelkelkes(55).Demeestgeredeassociatiebijwèlle(3)iseop
wellende',ookomdataitdaarbijeengoedeaansluitingvindt.Tegelijk

wordtdaarmeedegedachteaande(moederlschootalshethartvande
bloem enpuntvanoorsprongmogelijk.
GenoemddoorvHall1890:fhoem oetdelevendigsteverbeeldingzich
we1devrouw voorstellen,vanwieditsignalem entgegevenwordtq'

Stilzitze,lj
''
llvpprzicb(56). Eenimpressionistischenaaktstudie.Nietste
gescbien:dergelijkenietgeïncorporeerdeinEnitievenookopp.121:en

nooittebeginnen/bewegingenniettebezinnen;ookdaarineenmo
mentvan groteverstilling,en metontkenningen,een indrukgevend

vanvervagendbewustzijn.
Nietopgenomenin1897.

'tIszwcrlesJpsler(5$. Indehaastincoherentebeschrijvingvanditka
m erinterieur,data1seen obsessieervarenwordt,gaan dekleuren zwart

enrood- alszovaak- samen,waarbijdebijnauitsluitendgebruikte
klankenaenoinstrofeIzichaanpassen.Deafzonderlijkheidderwaar
nemingenkomtdoordekorte,meestalnietenjamberenderegels,met

telkenseénnotie,duidelijkuit;ookdoorhetenkelvoudbleebt(54,dat
betrekkingheeftopdeeneen- volgendogenblik- deandereplaat.De
synuthesielicbtlaawistelezen alsflauw van licht':degeringewarm te
graaddieflauw'aangeeft,tevertalen alsTgeringvanhelderheid'.- zing
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(11)geeftineersteinstantieeenzeerwelmogelijkelezing.Deaansporing
isdanalgemeengericht,oftotzichzelf.Aansporingenvaneendergelijk
speciâekkarakter-andersdusdandedtussenwerpsels'kijk,luister,
hoor,etc.diealleeneenbetrokkenheidvragen-zijnechterongewoon
bijGorter.Ookisbijdoördenkennietduidelijk,watdanpreciesdebe
doelingis,zelfsalshettotzichzelfgerichtzouzijn.Gorterheeftnooit
a1szijnopgavegevoeld,devergankelijkheidvanhetleventebezingen,

alkomtdiewelzijnsondanksalsmotieftelkensvoor.NugeeftP.II6een
dergelijkeinterieurtekening,metookaanheteindeenklok:hoorde

klokrikketikken,/hijteltdeoogenblikken.Om ookinditgedichtde
klokmetzijntikkenmeertelatendoen,alseenlevendwezentezien,
hoeftmenm aareénlettertoetevoegenaanzizt.
.zigjl;zoalsGorterge

daan heeftindeeditievan 1925.Daardoorzijnhetdandetikken,die

sameneeneentonigliedvanvergankelijkheid(thoor,hetlevenvliedt')
zingen.Hettrochadsch ritme in vooraldeze laatste strofesluitzich

daarbijaan.
Alleen1925heeftinII:zingt.

GenoemdbijvDeyssel1891:impressiemetfantasie(indelaatstestro
fe);EE inMinerva1891,HGD281;Marsman1937:droefenisom hetver
gankelijke.

Hetwriskegzwartensccàl(58). Devoortbewegendewolkendoendeon
bewegelijkevastheidbeselenvandeaarde(dieweer,alsopp.9,inzijn
uitgestrektheid,bijnaalshemellichaam wordtgezien).Indevisionaire
waarnemingvandetweedestrofeisinbloednoerweerdezwartrodekleur
die in veelnachttaferelen voorkomt;zie hetvoorgaandegedichten

p.I5.Bijnoermoetallereerstgedachtwordenaandebetekenis(drab,

droesem',zoalshetookinMeivoorkomt:<0ikbenvol/vanbloeddon
keralswijnmoer,waarverschool/zichtochmijnoudezelf,deblanke
M eiq'Deassociatiem etmper:Tdrassigeveengrond'- ook etym ologisch

gelijktestellen- lijktaanvaardbaarvanwegevoetentras.Ditlaatstewoord
noemt,zomen wil,delijfelijkeervaringvan deaardegrondwaartoe
m envergaat.<Allevleesisalsgras'y- Gorter,alsdomineeszoon,kende
Psalm 90.
DelaatstestrofelietGorterwegin1905,1916en1925.
GenoemddoorAntonissen1946,95.
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HetrejedeisdeJlc#(59).Hetparadoxaletafereelindebuitenwereld:
muziekinderegen,wordta1sbeeldvanheteigeninnerlijkherkend.De
kindervrolijkheidwordtindevitalecadansvandelaatsteregelherin
nerd,maarzijistevorena1,methaarwaarom,hetfeitvanleven,a1szin
loos,a1sbedrogbeseft.Datdem uzikanten dedroeleidvan deregen

nietkondenwegblazen,wasalduidelijkuithetmattenaardelcgles,in
oppositietotwatwija1sidioom kennen:naarallekanten.
Genoem d doorCoenen 1924:Antonissen 1946,96:levensontgooche-

Ymf'

ZacbtlwcmzealsjosteJgeegw(60). Deâguurinditgedichtkomtevenals
hetmeisjeuitheteerstegedichtvandebundeluithaarverledendoor
dezeTgrijzeeeuw'naderbij,maarnuniettotindetegenwoordigetijd.
Ookwordtzijnietinregelmatigezinnenbeschreven.Zijwordtbezon
genin deextatisch dwalendebewoordingendiein veelvandelangege

dichtenvoorkomen.Zijmaakteenontwikkelingdoor:evenalsdeikop
p.lwv.iszijeerstinharmoniemetdenatuur,waarzijdeelvanis,daar

naontwaakteenlsefvangemis,eenverlangenftoetebehoren'(waar
bijdehanden,a1svaker,genoemdworden).Indedriedanvolgende
strofen,allebeginnendmet<Enhet(...)begon',valtalsduidelijksteom
schrijvingophetfwreedelevensbegeer',datwjalshetverlangennaar

voedselvoordezintuigenkennenuitdewoordenvanBalder(Mefpoc
ket127):<deopgesperdekaak,dehanddiemeeren/meergrijptenvin
gershaaktengrijpendkromt',- enbovendienuithetslotvanheton

gepubliceerdgeblevengedichtEendagis'tjaar(vt74-78)waarinbv.:<telk
mensch)wiluitlevengeheel/hetroodemenscheleven-/zijnhanden
beven/hijkannietmeer/tegenhetlevensbegeer'.OokinEes#cjis'1
jaarkomteenzij,zoekendinfdezeangstigeeeuw'voor.- lnditgedicht
blijftTzij'echterheelpassief.Bijhetstilzittenvoordegladderamen,in
devoorlaatstestrofe,valttedenkenaandejonkvrouwendieinMeide

eigenzielsmuziekbeluisteren(Meipocket129).Hetgehelegedichtdoor
keerttussendevelebeeldenvoorhaarsteedsdatvandeeersteregel:a1s

jongesneeuw,terug.Ookaanhetslotheeftdekwijnendenogietsdaar
vanbewaard.-Enkeledetails:voorvoskel
selziedeaantekeningbijhet
gedichtopp.3z.Brandgekam,aurgelicbt:TDitbrandgekam wassubstantivisch

bedoeldenmoestnietfbrandgekamd'zijn,zoalsvanHallinDeGids
veronderstelde.Datbegrepenwija1sjongebewonderaarsdirect,enwij
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vonden meneervanHallheeldom ',aldusGortersgymnasium leerling

Groeneboom (HcDxgy-terecht.Dkln#elàfie(r.37)a1sobjectbij
woeientelezen.

Drukfouten:opelfplaatsenstaatsneew(sneeuw),inallelateredruk
kenverlterd.-Alleen1905heeftin49:voeldenzich(voeldeuitzich),
stelligeendrukfout.

GenoemdbijvHall1890;Verwey1898;Coenen1924:nietnatevoelen;
Antonissen 1946,94:in Gortersfmystiek derzinnen'een hoogtepunt;

Groeneboom 1960,HGD202:dlong1966:indevierdestrofedreeksenexal
tatiesvaneenverliefdejongeling'.

Esflbqdestilkzeea(64. Deinzet<Enik...'lijkteenaansluitingbijhet
vorigegedichttegeven.Dezetweegedichtenzij
ninderdaadsteedsbij

eenblijvenstaan,ookindeeditie1897,waarino.a.degedichtendievoor
ennadezetweestonden,verplaatstzijn.- lnditTvervolgvers'isnude
zielssituatievandeTik'centraal,waarbijhetverlangenweeralshonger,
dehanden droogwordengenoem d,endevruchteloosheidindezelfde
bewoordingvoorkom ta1sopp.44.Daarnavolgthaarkom st,sneeuwig

alsinhetvoorgaandegedicht,maarbijhetnederdalen(tdevoetenzin
kentotons')krijgtzijsteedssprekenderkleuren,-eentranssubstan
tiatienaarhetaardse,lichamelijkebestaan.- lnr.2moetwreeJtevreels
we1bijwerelJhoren;dankomtdevisieookovereenmetdieopandere
plaatsenwaardewereldvandemensenbuiten hetikbeschrevenwordt

(ziedeaantekeningenbijdegedichtenopp.44en120).
Drukfouten:inx6en17sneew,lateredrukken steeds:sneeuw.In alle

drukkendezelfdemisspellingalshier:-weëe(16),maarin29:in(ln).
GenoemddoorvcortrijckI89p,HGD2709Bruning1925;BrandtC.1945:
leven= licht= vrouw;Antonissen1946;Nijhof1952:zietinderegels
4-9eenzelfportret,aansluitendbijzijn,Nijhofs,visie.

Delacbtwrgeelclljeelecbrysastbemes(654. Erspreekteen grotepracht
lievendheiduitditrijkbeladengedicht,enin detweedestrofeeenver
liefdheidopdewoordendiebijeengevondenzijnvoordeonzekerema
jesteitvandezonlichtedingen.Hettafereelwordtwelhustweggestraald

(fverduisterd'),zoalsookindeaanvangvanhetgedichtopp.9(daarbij
eenaantekening).osz'àcrle,endaarnadeogenal
skristallenlrpgeg;bijna
gelijkluidendopp.II,ookdaarin deafrondingvaneen lichtfeestbe
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schrijving,enookdatgedichtheeftgeeneindrijm.Gorterheeftbijzijn
drastischeherordeningvandebundel,in1897,beidegedichten,m ethet
eveneensin bewoording verwantegedi
chtopp.69,bijeengeplaatst.

DeeigendommelijkeconstructieTroosdes...etc.komtenkelemalenva
kervoor,zoalsindeaantekeningbijhetgedichtopp.27isgeregistreerd.
Genoem ddoorFlanor,intsNedl.Spect.1890,HGD244:tussenallemo
dieuzenonsensisdeeersteregel<fraai';vHall1890:hettienm aalnoem en
van goud geeftondanksalle inspanning en drukte nog geen beeld;
Easton,intsEuropa,1890,HGo258:lofvoordeeerstedrieregels;anon.,
NRc23.11.1897;Cenatos1898;Byvanck1898:M ei-sfeer.

G4z4teesbloem,eenlicbte...(664. lnregel3en4isbmgeenvoorzetsel;te
lezen is:verom heeniserhetopschokkendgedoem vandestad,dicht
om heeniserhetsuiskokendgesoem van destilte.Overditvoorzetsel

gebruikeenaantekeningbijhetgedichtopp.52.Zoalszijeenplekvan

stilteisindestad-strofeI-,zoiszij(als)zijnhart,dateenzaam leeftin
hetmiddenvanhetlichaam datzijnluidedadendoet- strofe2- .Weer
isdebuitenwereld,nu dievanheteigen doen,wreedenveinzend;aan

tekeningenhieroverbijdegedichtenopp.44en120.Blibsemtmjklq
'
f
'lijkt
een voorbeeld van de persoonsvorm -onderwerp constructie,die o.a.
ookinhetvoorgaandegedichtvoorkomt;hierheeftdieechtereencon
cessievekleur,doorhetvolgendemaar.In9isal:alles.- ln delaatstere
gelherkennenwijweerhetm otiefvan deonuitspreekbaarheid,dat
naïefgeform uleerd alop p.35voorkwam ,en in lateregedichten zich

heftigerengekweldervoordoet,vaaksamengaandmetdeonmogelijk
heid totalgehelevereenzelviging metdeander.- ongeveerhetzelfde
onderwerp,eenvrouw indenacht,binnenshuis,istevindenineenaan
talgedichten metnagenoeg dezelfdeopbouw:tweestrofen,gevolgd
dooreenkorteredieafsluit:p.68,70,98.Dezestrofenopbouw echterook

ingedichtenmeteenietsandere,vaaktochnabijeinhoud:p.7,65,102,
109,110,116.

Nietopgenom enin1897.

GenoemddoorKloos1890:Delezermoetbijfeenroodebloem...,een
wittebloem'rekeninghouden meteensnelleverbeelding.'W iehierop

zijngemakzouwillenkijkennaarhetroode,dienslaathetwitteopde
oogen zooalseen spotlach in hetoor';Coenen 1924:onversierdetaal,
tochzielvol;Bruning1925;BrandtC.1945:eenstiltem etsaiskokendgesoe.is
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hemverdragelijkerdandevolstrektestilteselders,Gorterzoektdevolle
drukte.

IndestiltevcgdeJlJ(67). Behalvedoorwatdewoordenmeedelen,wordt
eengedichtnogopveleanderewijzenddicht'gemaakt.Zokunnende
zinnendiehetgedichtsamenstellenookinhunopbouw <rijmen'.Bij
langeregedichten vergthetzich realberen van dezetaalbewegingveel
onderzoek.Hierishetgemakkelijkerteregbtreren- althansglobaal

inzijnsamenspelmetdebewoording:
ziuieles
B- P- O
O- P
L- P- O
O-P

aaditiekegpliel
stilte

persosesjdistes

ruben

rok

stil
luisteren

handen- zij

stad- zij
ik

'JAvpi:in'1AglerJpelzedeootendicbt(68). Deregels3en4lijkentezeg
gen,dathetoverweldigenddaglichtgeen kansgeeftaan hetdiepstein

nerlijkgevoelsleven,datwelgelijktestellenisaanhetdoodstille1
staansbesefwaarindeverbeeldingenopkom en,doorkinderen,vrouwen

endichterservaren(Mefpocket129).Bijderoodmantels(6)herinnere

menzichdeveleheraldiekeEgurenuitGortersverbeeldingswereld,de
veldheeren herautaan hetbegin,dekleineriddersin hun m antelsen
deadm iraalaan hetslotvan deeerstezangvanM ei,enin dezebundel
depoortwachtersopp.7I,deherauten,p.90,endegroeneruiters,p.40.

Hierkunnendekamergordijnenwelmetditbeeldbegrepenworden;
daisterspreiesvallessluitdaargoedbijaan.- Thematischgelijkegedichten,
gelijkgestrofeerd,opp.66,70,en98.
Nietopgenom enin1897.

osz'àppfJegweesesegz4nje>jeg(69). Dedroeleidlijktniettezijnom
eenafscheidvanelkaar,maar(alleen?)om hetafscheidvanhetdaglicht,
datverdwijnt.Erisgeentekortaanharmonie,nochinnerlijk.nochon
derling,noch methetnatuurgel uren.Ditwordtdan ook tederen

âjnzinnigbeschreven,endebewoordingen lijkenhieren daarop de
beidelichtfestijnenvanp.11en65,waarGorterditgedichtin1897mee

heeftsamengebracht,voorindeopnieuwgerangschiktebundel(lichte
leger:lichtarmee;onz'-).
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DrukfoutinI7:ligt;inallelateredrukken:licht.
Genoemddoor:anon.,ints.Holl.Revue1897,7819Byvanck1898:M ei

sfeer;Coenen1924:hetgeestelijkgebeuren vereendenverwijdin het
zintuiglijkgewaarworden.

'sNacbtsJc:is'tlevegbaar...(70). Alsinleidingopditgedichtkunnende
beidegedichtenmetdezelfdescènedienen,opp.66en68.- Gorterheeft

ditgedichttottweemaaltoeverworpen(nadeeerstekeer,in1897,was
hettochweerin1905komentestaan).Menmoetgissennaardereden,
maartedenkenvaltvooralaandetweedestrofe,waarin deregels7en 8

nietbinnenhetoverigensvrijvastgehandhaafdemetrischepatroonte

lezenzijn,waarinbkedi
tfrisscberppdedoordelezeronvermijdelijkbetrok
kenwordtophetonmiddellijkvoorafgaande,inplaatsvanoprozeksoy
res,terwijlookhetbeelddatdegehelestrofeoproept:rozeboom met
rozenenrozeknoppen,nietinzijnonderlingerelatiesgoedcorrespon

deertmethetverbeelde,n1.haarhoofdengeslotenogen(dieimmers
is,pglerdeelvashaarhoofdzijnl.-Hetimpressionistischeprocédé,waar
bijhetlidwoordwordtweggelatenom daardoorhetzelfstandignaam
woordin kwestiezowelindringenderalsvageraan tebieden,isin dit

gedichtaantewijzeninplasbloedwellen(4,verlangen(10)envooralingeloken
oogen(6):ditreedsinMei,bv.indeeerstezang:zijzagaandeurtwee
buurvrouwtjesstaanpraten.
Nietopgenom enin1897,1916en1925.
GenoemddoorBrandtC.1934,30:hsinbezitvanAeg.W .Tim merman

(inmiddelsverlorengegaanq).

Toesslfeze,depoortwacbters...(71). TUwvoetenschoptenomhooghetwitte
sneeuwsel',- een wandeling door de sneeuw? OfheeftGorter het

woordscbaatsenopdezewijzevermeden,a1stezeereencultuurprodukt

voordithalfmythologischenatuurtafereel(met'poortwachters',met
eenpersoonlijkeOostenwindeneenblauwwangigeluchtmethorenen

inzijnvuist)?Zijzoudanopdeoudhollandsewijze,metkeurigheid
rechtop,kunnenrijden,dezwierendehandena1srodevogelszoudener
goedbijaansluiten.Bijzo'nfellewindiserallichtstufsneeuw ophetijs.
Ookhetlichtistenslotteaanhetschaatsen,strofe4.En hetsneeuwbed

vantintelsneeuw kanzo'ngladgewaaidebankophetijszijn,waarinde
schaatsblijftsteken,zodat...Debelevinglijktteintensom zonderaan
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leidinginderealiteittezijn.Dewintervan1889-90wasine1kgevaloud
hollandsstreng.- Hoealomvattendwijddewereldinditgedichtis,
wordtm en zich bewusta1smen nagaathoein iederestrofehem elen

aardehundeelkrijgen;endincorrespondentie'staan:regel6enII;tot
datbeide,hem elenaarde,indelaatstestrofedezalevormen;eenwoord

waarintegelijkookdemensenwereldendievandenatuurmythologie
kunnen sam enkom en.- voor wie het Hollandse landschap onder

sneeuw enijsbijvrieskoudeineenhelderezonneschijnkent,zijndetin
telendeschoonhedenvanhetbeschreveneendaarmeevandebeschrij
vingduidelijkgenoeg,hoegeheelnieuw zijookinwoordenzijnge
bracht.Geenuitlegofparafrasedusbijqsscbainwolken,watersllfglllccrvasjl

enblaawesseeaw(zoalsdiebijvoorbeeldvanboomtakkenkanstuivenl.
Welbelangrijkis,datmen hetritmisch patroon ervaart.Veleregels
zijnalsdetrompetstotenvandepoortwachters:inhetbegineenzeer

sterkbenadruktelettergreep-spartelde(2),fonkelden(9,blinkende
(4,schopten(5),brandden(6)-enopnieuwinstrofe4:ijskoud,klink
klaar,schreeuwde;dedaarmeegevormdedactyliklaterenuitindezich

daarnavertragenderegel.Diekrijgtzijnverderemarkeringdoorenkele
regelmatigertrocheeënofspondeeën,som snogmeteenkleineversnel

lingertusseninvaneenminderstootkrachtigedactylus(alsmodel
dieneregel4).Afwijkingenopditpatroongaansteedssamenmeteen
verstillingvandehandeling:bovendrevenijsschuimwolken...(12),of
meteenstatischetoestand:uwharenwaren...($,dewereldwas...(21),
daarstondeensneeuwbed...(22).-Enke1edetails:inweztel-roowiebend(10)
zalroowe1alsroodbegrepenmoetenworden;de#ismisschienopzettelijk
verzwegen,- om debloedsom loop niettestrem men?Hetblikkenspel
van deogenisooktevinden opp.51enin deM efpocketopp.140.Het

mythologischenhetreëelaspectkomenopcurieuzewijzebijeeninhet
woordlacbt,respectievelijkinrg.17enI9,zoalsMeerwaldtopmerkt;het
zelfdeopp.102.Voordeongebruikelijke,maarbijGorterveelvuldig
voorkomendete-constructieingingtedalesziemendeaantekeningbij
hetgedichtopp.87.Trantel:dartel.

Drukfout(?)in9:fonkenden;in1905envolgendeherdrukken:fon
kelden.
Genoem ddoorvilall1890:Gorterom dftgedichteengrootdichter;

vDeyssel1891:voorbeeldvanalleen-fantasie;vcortrjck1891;EE inMi
nerva.
1891,HGD 282;anon.,NRC23.11.18979Coenen 19249H.Roland 1101st
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1933:volm azkteeenheid tussen ritm een beeld;h ngeveld 1934:waar

schijnljkeersteperiodenaMei;Louw1942:Meerwaldt1963:overtrastele.
-

Besproken doorGodthelp x936:aan de hand van 57vragen,in de

schoolklastestellen(hiertegen:vdlaan1939).
A=1ee>beelclleesledesle:(p).Eriseenduidelijkeafscheidinginditge

dichttussen deeerstedrieregelmatig opgebouwde,rustigvertellende
strofen,en dedaaropvolgende,waarin deregelsmetdewoorden m ee

lijkentedwalen.Indieeerstestrofenisernognietsdannatuurwaar
neming,alkrijgengolvenenmktenwe1menselijketrekken.Voorhet
Iveinzen'vandegolvenziemenp.125,w>rzijooknezsc*oteshebl n,
en p.53,waar,om gekeerd,mensenm etgolvenwordenvergeleken,en

hetleven(hùnleven)ooklacht,leugenachtig,falsof'tleeft'.Onder
risteszijnwaarschijnlijkteverstaandelangesliertenwaarineenoptrek
kendem iqtzichoverhetwaterV weegt.Een opzichzelfprachtigeregel

Izverzwaktnietteminhetgedichtalsgeheelenigszinsdoorzijntegen
woordigetijdomwillevanhetrijm.-Bijdedanvolgendevierstrofen
kanmenlangtwijfelenoverdeidentiteitvanThaar'.Iszijeenlichtwezen
ofeenreëelmeisje?'tMeestaannemelijkelijktme,datinzijnver/el
ding- ziedenhn,gedacbtezee- een meisjeuitzijn realiteitzich uitde
misten losmaakten tothem komt,en datdezekerheidvan haaraan
wezigheid wordtuitgesproken indeslotregelflwist...,nadeherhaalde

onzekerheidindevoorgaandestrofen:flwfllnfel...,flweel4fel...(zelfde
them a,degroeivan onzekerheid naarzekerheid,ookin degedichten

opp.11en27).Menzoudusookkunnenzeggendathetdichtprocu1
schrevenwordt,hetontstaanvandevasteverbeeldingenuitdevagege
voelens.ln hetgedichtop p.33,flutee> àeelalleenlespeles,was daar

terstondeeninstrument,degedachteharp,voorbeschikbaar(deMei
techniek,metdebijbehorendeidyllischevoorstellingswereld).Numoe
ten reëlereelementen uitdebuitenwerelddeverbeeldingvoedenenis
hetzoeken m oeizamer.- Enkeledetails:regel16* 1uitdrukken:het
kletterend geluiddathaarkomstvergezelde,kwam van haarvoeten.

Demisten,instrofe4,zijnonderwerp,ookbijljlede,enJm=rondom.In
strofe5zijndezinnen,beginnendemetjleJen..-,vfeleg...en#ee#...èftever
staanalsvragen,èfalsdepersoonsvorm-onderwerpconst- ctiesdieook

eldersvoorkomenendanduidelijkerdanhierhetge%urenactualiseren;
zoalsookGortersgebruikvandoesbeoogt:deedzenederzinken = zonk
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zeneder;evenzoinregel5:en5I.Hareppjes,inregel3e,iswaarschijnlijk
eenbijstellingbijverkgjegxe.Instrofe6bMreveleateassociërenmetde
zeilterm 'reven',hetzeilgedeeltelijkofgeheellatenvallenenom dera
ofgiekwinden.OverGorterszeilkundegaatdeaantekeningbijhetge
dichtop p.47.Wellichtisa revelesook rechtstreeksgevormd van revc,

strook,datGorterreedsindeMeitoepaste:Maarinzijnrandverbrakde

zeeinreventelkensentelkensweer(Meipocketp.16);hieroverF.Jan
soniusinNieuweTaalgids48,I95J,p.341.

Drukfoutin29:verlangenv allelateredrukken:verlangen-).InI9a5,
1916en1:25heeft46eenkoppeltekentussenbeidewoorden.
Genoem ddooranon.,in ts.Nederland 1890,HGD253;Langeveld1934:
behoorttotdetweedeperiode naM ei;Louw 1942:orchestraal,haast

Wagneriaans;determentedacbteendeglcszijnnietfunctioneel(?)ge
bruikt.

Destraalpraknde#cg(74).lnditversiseralleendeverruktewaarneming
van deprachtigebuitenwereld,- ook in detweelaatsteregelsza1bisas

nietheteigen innerlijkbedoelen,maarfbinnenskamers',bijgesloten
vitragegordjnenbijvoorbeeld;zodatèalnbijuitzonderingnietdenotie
Tangstig'heeft.- Geziegezougrammaticaaljezfegmoetenzijn;hetishier
m oedwillig,om hetgewensteritm e,in verbogenvorm gegeven.Allees
:1vstovdesééxpjkangelezenwordenals:alleendezonstaatindatefen

blauw(erzijngeenwolken),maarook,metnadrukopgouden,als:alleen
iserookhetgoudvandezon.-lnpaarllicbteengenitivus6fbijstelling;

vergelijkopp.52descbromesjlicbt.

Hetgoadesxgpezwfer(79. Evenalshetvoorgaandeversisookditeen
kleineilandvanontspannengeluktem idden vanvelewilddeinendeof

pijnlijk strakgetrokken gedichten.- Gxd g# :nieta1sopsomming
maara1sgoudengoudtebegrijpen.Hetlidwoordloze,daardoorindrin
gende scbapebelen keawerièisvolgenshet impressionistisch procédé,

waarovereenaantekeningbijhetgedichtopp.7n.Overschapenzegt
Gorterelders,ineenweinigl kendvers:'zegrazenstil,nuendankomt

gegoten/klingelenuitdewol'(vt222).Voordezeervaringenhoefdehij
niet,zoalswij,naarhetbuitenlandtegaan.- Delaatsteregelszwemen
tochweernaardebevreemdheiddieinanderegedichtenbijparadoxale
notiesvoorkomt,namelijkom deTstomme'regelmaatenrustbuiten,
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nietbeantwoordendaandewoelinginheteigengemoed(zoalsopp.
z9.Vergelijkdevolkomenharmoniemetdekosmos,blijkenduit<de
oogenderluchtdieantwoorddenzoogoude',inToenbliezendepoort

wachters,p.7I.Maar:zezeggenzicbgeenwoord.Duseentoes/raaktot
dewaarnemerwordteigenlijknietaandeordegesteld.Alleenhetzich

zelfgenoegzijnwordtgeplaatsttegenoverdeeigenuitingsbehoeftey

wateenvageherinneringkanzijnaandeopvattingenvanBalder(Mef
pocketI27v.):desterfelijkemensenkoelentenonrechtehunwillens
woedeaf<enuitenzich'.OokdeTheuvelenzpierwfl'opp.23zoudenon

derdataspectgezienkunnenzijn.
Genoemddoordlong1966

'1Isallesweegeg,destorn...L76).Desituatieisinenkeleopzichtengelijk
aandieopp.66,86,en116:eensamenzijnbinnenskamers,eenbijnabe
weginglozestilte,debuitenwereld- hiermetstorm en regen- ,het

eigeninnerlil
'k- Tverschrikkelil
'k'-,wederzijdsverlangen,enverder
niets.

fe,rooderoosisf:mj:àc<(77). Hetgedichtvertoonteenstrakkeopbouw:
strofeIen4,2en5,3en6hebbenpaarsgewijsdezelfdebeginwoorden,
eenzelfdefraseringeneenzelfderijmschema.OokdenotieTfontein'in
strofe2komtin5opdezelfdeplaatsterug.M aar1,2en3gevendeerotiek
in hetwaakleven;4,5en6in dedroom .Indeeerstedriestrofenisdeik

danookactiever,indelateredriemeerstatisch(hetbeeldvandekaap
inzee,strofe4,nogevenvoortgezetin5).Dewegnaardevereniging
metdegeliefdelijktinstrofe5destadiavaneeninwijdingsritetevolgen:
staren,in verlangen neerliggen,wassen,drinken.Werkelijk bereikt
wordtdeverlangdenietin deeerstehelftvan hetgedicht.Detweede

helftisdirectinstrofe4alenigszinsdreigend,bijvoorbeeldindenotie
tbloed'- vergelijkdezelfdenotieinstrofe2,enhetgeronnenbloedinde
slotregels;voortsinhetlaternogtweemaalvoorkomendeSsomber'.Zij
wordtnuwelbereikt,maarditbetekentookzijnonderganginhaar.
Voordeverbindingvanerotiekmetdoodsverlangenziem envooralhet

slotvanEesdagin'tpar(vt76-78),eengedichtdatinhetzelfdejaarge
schreven isalsdezegedichten.m aarnooitdoorG orterisgepubliceerd.

Eerderwésdezevisiealin de âlosoâevan Balderuitgesproken:Mei

pocketIzzv.- Enkeledetails:deeigenemotiesendebeschrijvingvande
I98

roosvallen zozeersamen,datdenotiesin strofe2opbeidetoepasbaar

zijn.Blasker,in22,geeft,a1svergrotendetrapbegrepen,geenmarkante
betekenb;waarschijnlijkisdanook,datGorterheteenintensiverende
waardegeeft,zoalsvakerbijhemvoorkomt:ziedevierdepassagevande

eerstezangvanMei(pocketed.16en1$.Regel35istelezenals:(dood,)
gijsombere,sombergeronnenroodzijnde.- Dehymne-achtigevers

vorm ishierendaarindeBalderliederenterugtevinden(tweedezang
vanMef)eninpassagesvanEesdagin'ljxr.
Genoem d doorCoenen 1924:fallegorie'van sm artverlangen;Brom

:927;vEyck1930:gloênde-woêndeeenvoorbeeldvantesterkerijmge
bondenheid;H.Roland1101st1933:erotiekm etdedonkereondertonen
van hetdoodsbesef;Louw 1942;Antonissen 1946:angstcrisisnaheter
varingsgenot.- BesprokendoorBakker1964.

M# àcie?
lzq
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szppbeet(79). Vanregeltotregelishiernaaranderege
dichtenteverwijzen,hetgedichtjebestaatuitmotievendieinvoor
gaandeofvolgendesteedsvoorkomen,bijvoorbeeldopp.8,51of110,
waarook sprakeisvan deuitputtingin eenzaam heid doorhetleven
metdeeeuwighongerendezintuigen.
GenoemddoorEaston,intsEuropa1890,HGD257;Louw 1942,77en113.

Ertessmpelentocbzh delicbte...(80). Derechtstreeksewijzevanspreken,
zoalsindeeersteregel,wasindeNederlandsepoëzieuiterstongewoon,

enisooklaterslechtsbijenkelenopvergelijkbarewijzetevinden(Lo
deizen,Hanlo).Debeeldspraakinlicbtewatrenisvoordelezervandeze
verzennauwelijksnogpoëtischesier;detegenstellingmetdroogbe

hoortvoorhem alsindshettweedegedicht(fzoodroogenhetregende
niet')totdevastewaardeninGortersvisie.EWiJ
'warenzeerjongekin
dren,toen datPlaatsvond,m etoogen zoo gevoelig a1s water'.Dat

schrijftGorterin 1898,sprekendeoverdeinvloedvandeopkomende
industrialisatieinhetNederlandvandejaren'70.Dezepassageuitzijn
Kritiebp,Tacbtit,telezeninhetderdedeelvanvv,p.5I,isookm etdevol
gendezinterstondherkenbaarvoordelezervan Verzen-lggo::Erging

geenoogenblikvoorbij,geenenkel,datnietietsvandienieuwekrach
ten zichinonsplantte.Alonzezinnen,onshart,onshoofd,onzehan
den,onsgesa
lcht,weden
r erdoorgera
akt.
'- ongramm aticaalvebo
r 

genadjectieven,zoalshierinregel2beeteenJrppje,ookopp.74,zijnte
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rekenentotdeeigenmachtigetaallhandelingvanTachtig,waarbijhet
systeem vandetaal,diebehulpzam ebemiddelaartussen hetbeschreve

neendeweergavevandeewaring,om zijnbemrkthedeneneisenge
m inachtwerd.
Genoem dinCoenen1924:Bruning1925)Louw 1942.

InJeverlezagflblankwclere:(81).Hetmotiefuithetvoorgaandegedicht,
destem a1swaterwaarnaargedorstwerd,wordthiervoortgezet;nuis
erdelafenisvan diestem .- W oorden a1sdiapbaas,ietwatexotisch van

kleur,komenspaarzaam,maardanooksteedsmetkennelijkpracht
lievendevoorkeurinGorterswerkvoor:gebenedijdeopp.112,moesse

liene(74,lichtarmee(11),chrysanthemen(69.Zijzijnniettevindenin
delangeextatische,ofgekweldekortegedichten,maarindeestetische

genietende,waardepersoonlijkebetrokkenheid minderuitspreekt.
NiettoevalligdanookinhetbeginvandetweedezangvanM ef:bataille,

liquide,bivouac,cataract,Kae sediamant,Nijldamingo,transparant.
Heths,in tMo en gereproduceerd in Stuiv.1964,heefta1stitel:Een

samenzijn.Hetheeftna3geen,na6en8weleenkomma,enin10een
kom m ana:stilte;bovendien tussen 6en 7deregels:zewasalseene

bloem omhoogin'tlicht,/diehoudthetoogrechtindenzongericht:
(dubb.puntl.-Mledrukkenna1890hebbenin4:althier:à1).
Genoemd doorEaston,in tsEuropax890,HGD :58:destem ming van
iem anddiefm eteenhalfoorluistert';Cenatos1898:BrandtC.1934.

AW koIJggrondgekopes(88. Nogm aals,nadetweevoorgaandegedich
ten,heym otiefvan haarstem .HetOpgaan inen verloren gaan aan de
anderishierveelabsoluteruitgesprokendanin heteerderegedichtop

p.35;maarinmiddelsheblnwijookalhetvisionairedroombeeldvan

devulkaangezien(p.78).Metdeonmogelijkheidvanvereenzelviging

metdeandergaathierweerdievandevereenzeldgingm ethetwoord,
deonuitspreekbaarheid,sam en,zoalsook op p.9>.- Hetgebruik van

er,in regelIxkennelijkomwillevanhetrijm,zoalsvakermaarniet
steeds,isM proken in Endt:964:voorl elden uitdezebundelop p.8

(kamer,/boomtakkenvoorhetraam er/heenkromn)enopp.42.In2z
isdeed...klinkn:klonk;zievoorditgebruikvandoendeuntekeningbij
hetgedichtopp.35.Bijregels3-31:deboom Ghoortnogtotdebeeld

spraak,isbœldvoordezijaanwiervoetenhijzit.
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Nietopgenom en in1897,1916en1925.ln19:5heeft14destorendedruk

fout:Ookik(0ik).
GenoemddoorCoenen1924;vEyck1930,Igl:waarom inIlniet:zuiden?

Ikwfl
deièlp:aietsgeve:(84. lnditgedichtwordtdecentraleEguurop
verschillendewijzebenaderd:eerst,instrofe1,iszijdetoegesproken

(tweede)persoon,enookdeeerstepersoonkomtnogalnaarvoren,
mededoordebijzin-als-hoofdzinconstructie:ikwildeikkon...(ziede
aantekeningbijhetgedichtopp.J0).Maaralsdeikzijntekortheeft1
leden,isernoghetlichta1stroost,endatwordtnuaangesprokene;fzij'
wordtobject.Instrofe3en4blijfthetlichtdetweedepersoon,maarTzij'
wordtsubjectenkomtdaarmeesteedssterkernaarvoren.A1sinstrofe3
en4haardeelzijnvan,jagelijkzijnaanhetlichtbesprokenis,blijftzij
a1slichtwezeninstrofe5,6en7a1senigeinhetbeeld,totindeslotstrofe

dedroevigeschaduwzijdevanhaarbestaangenoemdmoetworden,en
deikmetzijnwensvoorhaarweerterugkomt.- strofe1.Deeerstere
ge1ism etrisch geheelregelm atig:drieam fbrachi,deklem tonenvallen

opdewerkwoordstam-dragendesyllabenwiltde),kon,getven).Deaf
wijkingvanrg.2opdezeregelmaatbetekenteenpauzetussendeklem
toondragendewoordentroostendiep,diedaardoorsterkdeaandachttot
zichtrekken:delezerwordtgetrofendoordeinnigheidvandewens.
Deparallellewoordschikkingvan woordenalleenennantengceg,en beider
eindpositiein deregel,benadrukken detegenstelling.Datwoorden,on
danksdedaarmeeafgerondem ededeling,overdeversregelheenin de

volgendezijnuitbreidingkrijgtmethetnogvozerenamea,versterktde

indrukvanmachtelozeopsomming.-strofe4.ofzjamxll/lfcàliste
lezena1s:ofzijumaakttotwatgijzijt;ook,enverkieslijkernog,a1s:

ofzijuuw lichtgeeft(vergelijk:ikmaakdekamerlicht).Inbeidege
vallendoetzij- haaradem = haarspreken?haarleven?watvanhaar
uitgaat- hetlichtgeborenworden.In devolgendezin wordthetom

gekeerdealsmogelijkheidgegeven:dathetlichthéardeed ontstaan

doorinhaarvastevorm aantenemen(bevroorl.-Mpuevoor'mond':
œnmogelijkheiddiehetVlaamsvooronze(dichterlijke)taalbewaard
heeft(klokke,stemme,bloeme,etc.l.-strofe5.Bijheteerste1idvande
samenstellingbiddatsluittotaan.Vertaaltm en hetbeeldnaardewerke

lijkheidvanhetmeisje,danzoudaaruitblijkendatzijeenveegbestaan
leidt,Tkwijnend'zoab ookhetslotvanZacbtlwgmzealsjosgeJgeegwover
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haarzei(p.6g--strofe6.Inregel2islicbteengraadbepaling.-strofe8.
Welisoptevattena1sftoch'Tzeker'fbepaaldwel';ofalsm arkeringvan
de tegenstelling:vooranderen- voorzichzelf.Ditlaatste ism inder

waarschijnlijk,vanwegededanverebtenadruk,dieteveeldenkenzou
vragenvandeinzangvanvorigestrofen levendelezer.VoorweIbij
Gorter,zieEndtI973.- Bijeenzofundamenteellijkendeeigendroefenis
lijkthetlicht-brengenaanandereneigenlijkalleenmogelijkdooreen
lieftalliguiterlijk,waarbijdedroefenisdiepverborgenwordtgehouden;
blijkbaarweetdeikdaarwelvan.Zoektmenin Gorterswereldvan
1889-90,danvindtmenenkelemogelijkeaanleidingen:wijkunnenden

kenaandedroeëeidvanMei(vanGortermèthaar)om hetonbereikte
huwenmetBalder(falsdatgewordenwasdankondenloom/wijallen
nederzittenenwelsterven/alledemonen',- hetzoueenkosmische
harmoniebetekendhebben),enom haarstervenslot.Wijkunnenook
desexueelensociaalgefrustreerdesituatievan deVictoriaansevrouw

overwegen,waarMathildevanWildenenElineVereenEve(uitCoupe
rus'Noodlot)enCecilevanEven(uitExtase)exponentenvanwaren.
MisschienbehoordentothenookAnnaWitsen- ziedeaantekeningbij
hetgedichtopp.zo-endejongeJuulJoosten,dieindezejarenaan
Toverspannenheid'leed,depsychiaterVanEedenraadpleegdevoorhaar

slapeloosheidenonberedeneerdehuilbuien(zievoorhaarenhaarver
houdingtotGorter:HcDI68en207,haarfotobijdeaèeeldingenaldaar).
OverGortersverloofde,WiesCnoopKoopmans,wetenwijuitdezetijd
zogoeda1sniets.

GenoemddoorvHall1890:teenlieiijktroostendandante';Easton,in
tsEuropa1890,HGo258:denaievebekoringvaneen oudeballade,maar
metveelverbeeldingskracht;Coenen 1924:Bruning 1925;Brom 1927:
H.RolandH01st1933:waardeertdeinnigheid;BrandtC.1945:lichtals
opperstm om entvanhetleven,a1sscheppervanengeschapenedoorde
dingen;Antonissen1946;BrandtC.I964a:hetlichta1shaarelem ent.

Zezatdaarrecbtopeglcel(86). 0péégestreek:opeénlijn,ineénblikrichting.
Gorterassocieertditwaarschijnlijkmetdestreken van hetkompas
waaropmenkoerst.Hetverhinderthem nietom zijnnieuwebetekenis,
van deadeidinglosgemaakt,toetepassen,in eenveellatergedicht,als

volgt:<uwoogenmaken/tweestrekenopwaartsnaardemijneoogen'
(vt404.
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Drukfout:eenkomm ana2,ondanksdehoofdlettervanhetvolgende

Stil(in1905eenpunt);enin9:wachte(wachtte),ookin1905.Hetgedich
isnietopgenomenin1897,1916en1925.

fllagteJlcrcsopmjsbed(8$. Deaanhalingstekensaanhetbeginen eind
van ditgedichtvestigendeaandachtop hetfeit,dathiernietzoalstot
nutoegebruikelijkhetlyrischetik'vandedichter,maardevrouwelijke
hoofdpersoon aan het woord is,die rechtstreeks,nam ens zichzelf,

spreekt.Zijzingteenliedvanineenzaamheidgroeiendverlangen,dat
inveelopzichtenzijntegenhangerheeftindeTontwikkelingsgeschiede

nis'vandedhij',opp.52(lkwastoeneenarmejongen),enzijndirecte
gelijkevindtopp.60(Zachtkwam zealsjongesneeuw).Ookhiergaat
hetverlangenduidelijkuitnaareenanderdanzichzelfom teomarmen

(in38-40hetklassiekebeeldvanzichzelfindearmen sluiten,zoals
Aeneastoen hijindeonderwereldzijnvadersschim zochtteomhel

zen).Erisgeentekortaanlicht,maardatisgoadkoade;metdeanderwil
zijbetvkm-eszoeken,enalsdatalsnelkwijntensterft,danbetroodebloed
datjlpefeldclcve,#pcl.- M ethetknappenvanvlam am andelen za1hetzo
nu en dan evenknetteren van deam andelvorm igekaarsvlam men be

doeldzijn.Dcjejelj'
l(15):gelijkaandedag.Dewaardevanzoo,inr.29,
valtmoeilijkteomschrijven;hetlijktvooraltedienenalsritmischeop
vulling;vergelijkechterzooopp.121,metdeaantekeningdaarbij.Dete
constructiein deslotregels:gaattewandelen,hoortbijGortersidiolect,
vanafzijnvroegstetotzijnlaatstewerk.Daarhetgewoonlijkgepaard
gaatmeteenduratiefaspectenmetontspannenheid,ishetindezebun
de1m aarop enkeleplaatsentevinden:Toenbliezendepoortwachters

(p.7I)heeft:uwgoudhoofdnaarzwaansveerengingtedalen;voortsop
p.42.ZiehiervoornaderbijEndtI978b.

Drukfoutin8:lelieën(leliën),verbeterdin1905maarin1916en1925
opnieuw :lelieën.Aan heteindvan 57vervielin 1916en 1925hetalbre

kingsteken datdoorzijn zorgvuldigeplaatsing-op-afstand dewaarde
vaneenkoppeltekenwilhebben.Allelateredrukkenhebbenin deslot

regel:hangende(hangendl.-Hetgedichtwerdnietopgenomenin1897.
GenoemddoorCoenen1924;Langeveld1934:beeldvaneenwachtend

meisje,behoorttotdeeersteperiodenaMei,isa1seentegenzangvande

zoektochtinMijnliefstewasdood(p.5$.
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11liep'Ja9oa%&prmj>std(9:).Doorhetweglatenvandeoorspronke
lijketitel(inDeNieuweGids:Eenkoning)voorkomtGorterhetdenk
beeldbijdelezer,dathiereenbepaaldekoningsâguurbeschrevenzou
zijn.Hetgaathem erom,gestaltetegeven aan eeneigenkoninklijk
machtsgevoelen,eenfframeofmind'waarinhijzichbuitendeandere
mensenweetenzicha1ssuperieurl seft.In hetgroteisolem entwaarin

hetintensiefbezigzijnaandeze86verzenhem inditjaarbrachy,iszo'n
visionaireervaringzeerbegrijpelijk.'Demensen'wordeninveleandere
gedichtena1svreemd,somshem vijandig,gezien;een oordeelwordt
nergensandersdanhier,indelaatstestrofe,uitgesproken.VoorGorters

verhoudingtotzijn mede-TachtigerszieEndtI978a.Voordietotzijn
leerlingen en schoolcollega'szieHco 2:*205,ax8,239,285en 319.Inver

bandmetdevraagofhijaldannietMltrouwenschrijfthijzijnmoeder,
inapril189::<Ikbenzoo'nonmogelijkejongen.Ikkanzoomakkelijk
buitenanderen,ikbenzooindependent,isdatnieteengrootgevaar?En

datisgoedvoorme,datikzoodikwijlsalleenben,voormijnverzen.
Daarom zalik hetzelfsnooitwillen veranderen'-- Enkeledetailsuit

hetgedicht:deherauten,hiereenrodeeneengele,zijnonsalbekend
vanp.38-41:indeaantekeningbijhetgedichtopp.68zijnanderevoor
beeldenvan Gorters<heraldieke'voorkeurgegeven.Hunfunctielijkt
hiertezijn,demensenwereldvoorhem tebelichten,enwelspeciaalhet

erotische(zwart-rodelaspectenvervolgensdeveileinhaligheid,de(gele)
geldzucht:hoeren,mannen(souteneurs?).DonkerAmsterdam komt
eveneensvooropp.x5,regel26-27,enuitvoeriginEesdagin'tjaar,slot

passages(vt74-76).-Voordefraseringvandeslotregelvergelijkemen
P.23(fbangentevreden')endeaantekeningdaarbij.
VermelddoorGorterineenbhefdd.27jan.1890unKloos,HcD201.
In Nc-a:everingvan febr.189:m ettitel:Een koning.- Drukfoutin 2:

Het(het),inallelateredrukkenverhterd.

GenoemddoorEaston,intsEuropa1890,HGD258;vDeyssel1891:voor
l eldvansensatie-met-fantasie;anon.,inNRcz3.II.I897;Verwey1898:een

fantasieuitdeMei-schat;Cenatos:898:vEyckx930:eenbijGorterzeld
zaam voorG eld van zelO wustheroïsch-individualism e,hoofdthema

bijVanDeyssel;Langeveld1934;Louw 1942,52v.:aanKloosverwantege
voelssfeer,individualisme.

samenlekopenl-càelsreede=an(94.Indeeerstestrofemaakthetsa
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menzijn-ineenmerengebied?ziep.107,regel6- vande'armemen
schetweeën'eenerggeremdeindruk.lnwatvolgtwordtaaartroostbe

loofdindewinternachten.Danza1zijalwatnuinzijn.gedachtenis,
vinden in een wereld van dmistezeeën'diesterk doetdenken aan de
scèneop p.72,waarookvaneen dgedachtezee'sprakewas,enwaaruit
dembtendeverbeeldegestaltevanthaar'zichlosm aakte.Ookhiergaat
hetom eenverbeeldingsspelvanlichtwezens,dienuevenwelgeheeluit

zijnfantasievoortkomenendieeendrankvanverhalen(gedichtenq)
kom en brengen.Deverhalen doen lachen,en mèthaarkunnen ook

wijduswelwetentwie'tlachengezondenheeft'.Indevoorlaatstestrofe
wordtuitgedrukt,datdeverhalenookeen eigenverhaalinhaarhoofd
latenontstaan,dathaarinslaapwiegt.M bschienishetookalleen hun

resonans.Voordezeinterpretatieblijfthetonverschilligofmen doet

àliglegendoetJrigle:beurtelingscausatiefofintensiverend(di
..alsllfgllen
Jrfgk)opvat;dewindeschaalkanzowelobjecta1ssubjectzijn.Ditge
bruikvandoenisbesprokenindeaantekeningbijhetgedichtopp.J5.
ln1897,1916en1925heeftGorterderegels12-65latenvervallen.
Coenen1924,94:deverbeeldingscheidtzichvandegewaarwordingen

aftoteengaaf-fantastischgeheel;tangeveld1934:in1-12hetlichamelijk
verlangennaardevrouw;om dewijzevanfantaserenbehoortditge
dichttotdeovergangvan deperiodedirectnaM einaardevolgende

fase;BrandtC.x9$4:depassagena12onbegrijpelijkenterechtgeschrapt;

Louw1942:gedacbteendenbennietfunctioneel(?)gebruikt;Mussche1946,

Zacbtlicbteleslesen(95). Eenruimtelijkzeerwijdenatuurscène,dieani
mbtisch,alsbezield,wordtgezien:erzijn behalvehoofden diein

btlloezemsliggen,enogen(indiehoofden@),ookgedachtenindeze
wolkenlichtluchten.Bijdieogenkanhetnatuurlijkookom deeigene,
ofdievananderengaan.Dehoofdenkunnenmoeilijkandersdanwol
kenzijn- ookalwordenzijdaarmeevergeleken- misschien zijn dàt
wislermiddagwolken.Onderdeblousesverstaikhetuitspansel,daarbij
gesteunddoorp.74,waardeopen hem elm etfhetblauw m oesseliene'
wordtaangeduid.Hetvèrvallenduidtdanophettotdehorizonstrek
kende.- De obsessioneleervaringin delaatstevierregelslietGorter

laterweg.Zijkomtookvrijonverwacht,tenzijmenindevoorgaande
strofedeogenendaarm eedezichvervelendegedachten reedsalselgen
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ogenengedachtenhadopgevat.Dàsisdanzelfstelezenindearchaïsche

betekenisvan'maar','doch'.Devierlaatsteregelszijnteinterpreteren

a1saanduidingvan,achtereenvolgens,a)hetweiniginspiratievevanhet
ogenblik,b)hetmaarQauw blijvendeverlangen,c)hetgevoelvanaf
zonderlijk-blijven,end)hetuitditallesvolgendebeklemdegevoel.
Enkeledetails:lesteseskonGorteranaloogaankoesen(enkelvoud:len
de,meervoudook:lenden)vormen.Eenmaalzover,konwpllegeszich
daarbijaansluiten.Zijnvoorkeurvoordezemeervoudsvormingblijkt

o.a.ookuitbreseg,inregel18vanToenbliezendepoortwachters(p.71).
Indevoorlaatsteregelisrflle:vreesachtig,schuw;vergelijkTdeluchtdie
vluchta1sjedoorgaat'opp.3I;mogelijkechterookeenneologisme
voorddierillendoet',ziehetslotvanhetvolgendegedicht.
In NG 511274 heeft7:zonlichtboezems.Drukfoutin II:- sneewige

(-sneeuwige),inlateredrukkenhersteld.In1897endelateredrukken
heeftGorter21-24latenvervallen.
Genoem ddooranon.,in Alg.Hblad 3.8.1890,HGD225:geridiculiseerd;
BragaR.,1890,HGD260:geparodieerd;Coenen 1924:vage,verresensaties

brengendepersoonlijkheidonverhoedsincontactmetdebuitenwereld,
wateenschrikeFectgeeft;Langeveld1934:bewegingkenm erkendvoor
denatuur.

Laatflsgdeskesbedat...(96).Hetbeginvanditgedicht-doorJ.van
OudshoorngeciteerdinBezwaarlpvcrsly
'
f
',vierdehoofdstuk(diensVerz.
Werk,p.4sg-herinnertaandeaanvangvandetweegedichtenmetde
inzet<Ikzateensheelalleen...'(p.33en72):ookdaardenotiesfdenken'
en<gedachte'.Ookdewijzevansprekenisevenrustig.Erissprakevan
een tstem ',bi
jGorterveelaldeaanduidingvanhetdichterschap,dein
spiratie.ZiedaarvoorEndt1972.Nadieeerstestrofeverdwijntderegel
maatechtersteedsmeeren hetvers,datondanksdesuggestievanenig

tijdsverloopeénsituatiegeeft,eindigtineenobsessiedieookinbewoor
ding overeenkom stheeftmethetslotvan hetvoorgaandegedicht.

tMensen'verschijnen,a1sbeeldvandewolken,onderhetgebruikelijke
afstandelijkeaspect;deparadoxaarzelesdJrpegtreftprecieshunschijn
barezekerheid,die dewaarnem eralsin feite doellooskent.Datde

zwartglanzendheidvandeeigenogengewetenwordt,draagtbijtotde
visionairesfeerin hetgedicht.Opvallend is,datook dewolken een
zwarteglanshebben.Opnieuw eenvoorbeeldvan decorrespondentie,
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hetfgesprek'tussenkosm osenindividu?zoalso.a.opp.71en75.Drootes,
in strofe4,b 'droogworden'.Erism aarweiniglafenb:fnachtdruppels
die dorstverm eeren'.Delaatsteregelvan strofeJm oetwe1gelezen

wordenals:(deschans)diehaar-nl.deaarde-bewaarde.Eenverge
lijkbaar,oökindespreektaalvoorkomendzcistevindenopp.84,aldaar
voor<hun'.Hierzalbaarvermedenzijnvanwegedeandersteovervloe
digea-klanken.Hetbeeldvan destad diein denachttegloeien ligt,
vindtm en ook in een socialistisch gedichtvan Gorterterug:Toen 't

avondwas,/destadblonkQauwalseenrobijn...(vt375).
Nietopgenom enin1897.
GenoemddoorEaston,intsNederland,1890,HGD258:waarderingvoor
8-10,r.uafgekeurd;Coenen1924:debeklemm ingiseenallerindividueel

steogenblikkelijkesensatie;Langeveld1934:behoorttotdeovergangs
Periode;BrandtC.1934;Louw 1942,112,137.

Iseesjrjlbaisesigeenlcmerlfcàl(98). Inthem aen strofenverdelingisdit
versvergelijkbaarmetdeverzen OPP.66,68yen 70.ln deeerstestrofe

moetmenwaarschijnlijkhetwerkwoordtaanlichten',metlicbtelpbeid
alsobject,onderscheiden.DatGorterlaterdetweedestrofeschrapte,is
misschientoeteschrijvenaanhetweinigadequaatlijkendezwicàl,aan
hetdriem aalin eén regelvoorkomende'l,aan hetverkleinwoord-ke,

datzeldenzijnvoorkeurheeft,enaanhetlaatstelicbt,daterditkeerwel
duidelijkom hetrijm isbijgesleept.

Nietopgenomenin1897.ln1905en1916heeft3:blikke(blikken).In1916
en 1925heeftGorter5-8latenvervallen.In devoorlaatsteregelhebben

dezebeideeditiesdedrukfout:licht(ligt).

Zfejeikbouvcgje(99).Detaalmiddelenzijnhiertothetallersim pelste
teruggebracht.Ditm aakthetgedichttotdevolstrekte tegenpoolvan
een versalsdatOPP.3Iywaarin niettem in dezelfdeonm achtbeleden

wordt.Hoesimpeldemiddelenzijnrealiseertmenzichalsmenstilstaat

bijdeherhaling(vijfmaalçikhouvanje');bijdeopsommingdoormid
delvanen...en...,zonderpredikaat;bijdespreektaalspellingboaenvig;

bijdezesgelijkwoordige,opeentotaalvanachtrijmen(echtersteeds
zo'nrijkrijm waarhetessentialiabetreft,nietbijhettzoekende'opsom

menvanstrofe2);bijhetontbrekenvanbeeldspraak;entenslottebij
hetgebruikvanje,waarmeeGortera1seersteenvoorlopigenigedichter
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hetu/gijvandeprioterlijkedichtertaalmetzijnheroïsche'grand
manner'opzijzet(laterbijNijhof,Lodeizen,Hanlo;maarbijvoorbeeld
bijAchterbergoverwegendu/gijl.-Deonverenigbaarheidookopp.35:
ikwoudatikeensevenukonzijn.Deonuitspreekbaarheidookopp.3z:

konikmaarvindenhet(...)woordenriviersterrelsel;opp.66:ikzoekte
zeggenhoe'kverlangenlij;opp.83:nogaltijdkanik'tnietzeggen;op
P.84:ikhebwoordenalleen,nam en...
Nietopgenom enin1897.Inz9I6en1925lietGorterdelaatstestrofeweg.

Genoemddoorvcortrijck1890,HGD267:deeenvoudvandeoprecht
heid;Coenen1924:onversierde,tochzielvolletaal,uniek;Bruningxvu;
H.Roland H01st1933:waardeertdeinnigheid;Antonissen 1:46:dnne

lijkeliefde,gelouterd;Donker1949:slotstrofe,opzichzelfschreeuwend
lelijk,tochzuiveresthetischgesproken onmisbaar.- Besproken door
Binnendijk1942:<deerotischeontgrenzingsbehoefteendeonvervulbare
psychischeverenigingsluststelligzeldensmartelijkerentegelijkeen
voudigertotpoëziegelouterd'.

Hetwrdie,cvpizoostil(10$. Debevreemdingineerderegedichtenom
hetzoanderszijn van demedemensen (zokalm,rustig,lachend,
<droog')strektzichhieruittotdeverhoudingmeteenTzij'.Sprekend
voordeambivalente,<rare'situatiezijndevierparadoxalenoties(def
tiger:oxymorons)dieindespiegelvandeonagevendenatuurworden
gezien:droogwater,tranelache,gloeiendkoele,wreederustige.Zozijn
ookdebom enalspoppen,enzelfsindeenkelebewegingendieerplaats

vindenistegenstrijdigheid:opstaan,maarmetdgezonkenblikken'.Het
afzonderlijk-zijnkomtookeldersenigemalenvoor,bijnasteedsbij1
klem m ingofonvrede,on-enigheid.- Naaraanleidingvan l- merle,in
r.3:hetweglatenvanhetvoorvoegselge-,in eenverleden deelwoord,
komtenigem alen vakervoor:strottkromneldtop p.103,ezlisscbizerjtOP
p.126;M eerwaldtziethierineenvanGortersfrisism en.
GenoemddoorCenatos,inEuropa1898:M eerwaldt1963.

'1Hebmj>oortegeszppveelstetiloùes...(101). Opvallendtegengesteldaan
decrisisinhetvoorgaandegedichtishieralleensprakevanwederzijdse
verrijking,vanTbrandendhoutinvuurgedoopt'.Hetvuurvanhaaris

opgevlamd(opgebkùes)nuhetmedegevoedwerd(samenzoù)methet
veledattevorendoordeanderverzameldwerd(debeeldenvande
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wereld),enbemind;dielie
pesberisserist,zijntbrandstof',isbijhaarvuur
gebracht.- Bijstemkkùesherinneremenzichhetbeeldvoordestem van
dezangeres,opp.2I:Teenklinkendeklok'.Hetlijktnietonwaarschijn
lijk,datGorterhierdoeltopdevelestemmenvandegrotedichters,die
hijinzichhadlatenweerklinken:.1khadmijmetnietsbijnadanmet
mijzelf,enoudedichters,beziggehouden',zegthijoverdezetijdinzijn
VoorredeopDeschoolderPoëzievan1905,eninzijneerstedbsertatie,
voorjaar1889,roepthijuit:tWiezijnnudegrootsten?Hoevelewaren
er@Drie:Homerus,Shakespeareenhijderijkstevanallendienukoning

isinFrankrijk,Zola'(tevindeninHGo167).DaaraanzijnAeschylus,
MiltonenShelleyvoordevoorgaandejarentoetevoegen.Zievoorde
betekenisvanfstem'bijGorter:EndtI972.- Gelee<:geleund,metasso
ciatieaanfhetoorlenen'.
InNG5iI24m etdetitel:Eenoogenblik.
Genoemd doortangeveld 1934:de muzikale herhalingen tonen de

verwantschapmethetvolkslied;zijciteertdetheorieënvanNietzsche
en Diepenbrock over het ontstaan daarvan:ritme- dansmelodie
beeldenfsproeiende'teksten;M ussche1946:deaandoening isuitgangs

punt,nietdewaarneming;muziekverdringtde(impressionistische)
plastiek.

Dejrjzelacbtalseessatqneswccier(102).Delacbtinregel1,eengrijzewaaier,
ishetzwerk;vandaarkomthetwaaien,metenkeledroppels,doorde

lacbtinregel2,deruimtetussenwolkendekenaarde.Dewangenzijndie
van,bijvoorbeeld,dewaarnemendewandelaar.AlseerbewijsaanDr.J.
D.M eerwaldt,diem eesterin hetbeknoptènbelevendannoteren,volgt

hierwathijzegtoverdetweedestrofe:fWatinfeitehierdoordedichter
wordtwaargenom en iseen m etinterm itterendevlagen telkensweer
vandebom enweggeruktwordenvaneenaantalnogheldergroenebla

deren,eenverschijnseldatzichookindevoorzomeralvoorkandoen
na een periodevan aanhoudend veelregen.W aarom denog in hun
prakndjrpegweggemaaideengewaaidebladerendieditlottreftmetœ n
ftabstractum proconcreto''a1swaseswordenbetiteldlaatzich licht% 

grijpen.Dezekleinebladwezenslevenindeijdelewaandathungenie
teninheerlijkjong-en-schoonzijnaltijdzovoortzalduren;inwerke
lijkheidzullenzijstraksverienstenvertredenliggeninhetnatlangsde
wegen.- En nudequaliicatietrastelesdewaarm eedezegenietersin een
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verbeeldingvaneeuwigejeugdgekenschetstwordennaardeaardvan

hungedragingen,zowelreedsaandebomenindewind(n.b.hetacti
vistbchein'1#klaneoteblaaier)als-ononderbrokendewaan-bijhet
vliegendoordeluchtopdewind.Gegevendeanimistbcheconceptieis

hetduidelijk.dathiergedoeldwordtopeenrustelozebewegelijkheid,
waarin hetintens-levenslustigetotuitdrukkingkom t;hetgeheletekst
verband suggereertdebetekenisfddartelend'''- daarvoorgeeftM eer

waldtdanbewijsplaatsen.- Delaatstetweeregelswijzennogmaalsop

dehemelvandeeerstestrofeenwatdienaardeaarde(tweedestrofe)
om laagwaait.Gorterslaterevariant:fderegenvaltom laag'laateenver

anderingontstaanindescène;daarbijsluitvplzichbeteraan.- Meer

waldtzietindeeerstestrofedelucht(1)alseendamediezichmeteen
waaiersewaait;danzijnhetookhérewangen,inr.4.Hijverwijstnaar

defblauwwcgjijelucht'inToenbliezendepoortwachters...(p.71),waar
bovendien dezelfdeinterneaspectwisseling- luchtactief,luchtpassief
-

plaatsvindt.DaarmeeblijftstrofeIwelgeheelenaldehemelgewijd,

enwordthetbeeld van dewaaierminderterloops,m eeractiefuitge
werkt,watookfraaiparallelaandem aaieropaarde,strofe2,is-M aarhet
iszekernietheteérstebegripwatdelezervanregelzopdoet;vooralhet

reiexieveaspectin M.'sparafraseisalleenbijdoördenken opwatde
dichteraan voorstelM gvan zaken geeft,bereikbaar,- alsm6gelijk

heid.-Tweedetails:inregel5-6laatdewoordgroeplanenjaaiesdesl/er
weereengenitivuspartitivuszien,zoalsbagenjknopp.9,zmknjvreagdeop
p.3I,enscbr-esjlicbtopp.52.Inditlaatsteeendergelijkabstractum pro
concretoalsinwayn.VoorwcglclvpelewijstMeerwaldtopeenvanGor
terskenteringssonnetten,uit1891,metdeinzet:fWankelschrijdendin

denwankelschrijdendenwind/endenslagregen...'(vt239.
Allelateredrukkenin10:valt(waait).Inz9I6en1925heeft6:opklap
pend(öpklappend).
Genoemddoorvcortrijck1890,HGo270:schilderachtig;anon.,ints
Nederland,1890,HGD 251:een 'versbrouillé';anon.,in DeA'dam mer

17.5.1891,HGo28J:watzijntrantelendewanen?aaiesafgekeurd;vNouhuys
1898:zinsbouw strofeInietlogischredekunstig,r.7-8onbegrijpelijk,
zinloos;Langeveld1934:vgl.defellelichtgevoeligheidvan Vincentvan
Gogh;touw z:42:beMvloedingdoorvanGogh;M ussche1946:hetland

schap getransâgureerdtoteen visioen van bewogenheid,alsbijVan
G'ogh.- BesprokendoorM eerwaldt1963:zieboven.
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Avoo-Deàegvellvalksvccl(109.Impressiesopdeâets--voorvcllisregel
IvergelijkemenTstilvallen',waarinvallen=worden.Ookisernatuur
lijkdeassociatiemetTdeavondvalt'.Detegenstellingtotdezeneer
waartsebeweging geeftdevolgenderegel:lIfml...etc.Voordezeper

soonsvorm-onde- erpconstructieziemendeaantekeningbijhetge
dichtopp.17.Inregel4achtemenhetpredikaatverzwegen tussenJp*

beren=n.J/rpslrpmmelde,inregel6,toonteenmogelijkeinvloed'vanhet
Fries,hetweglatenvanje-ofbe-in verleden-deelwoordvorm en.0m de
lrcrreg#evoetesistelezenm ethetuitdevorigeregelverzwegengaan:öm

gaandetrappendevoeten:Gorterhad-zeldzaam voordietijd- een
Eets.Ditwasgeenvelocipèdem eer,waarvan dewielen eventueelnog
a1som detrappendevoeten heengaandegezienkunnen worden.Voor

zijngebruikvangereleveerdevoorzetselsziedeaantekeningdaarover
bijhetgedichtopp.52.

ln1905en1916heeft6(alsdrukfout):stromkrommelde.
Genoem ddoorBrandtC.1934;Louw Ig4z:invloedvanVanGogh?

Delacbtwrjy.Avpi (104. Ookditversgeeft,evenalshetvorige,alleen
enkeleindrukken,zonderonmi
ddellijkeeigen verwerkingdaarvanin

hetgemoed;tenzijdaarvanietszouschemereninhetwoordscbq
'havoo.
Jcàjgisinvelegevallendubbeltebegrijpen,alsfschijnsel'-zoalshier

allereerstvoordehandligt-enalseniet-werkelijkheid'(zoopp.17en
9z).Maarhetgedichtgeeftvoor'toverigeweinigaanleidingtothetzoe
kennaarsymboliekvoorinnerlijkeervaringen:eenlandelijktafereeltje
uitdeHaagseschool,zoalsJacobofWillem Marishetzoudenschilderen.
OokdetekeningenvanGooisedorpsmeisjesdoorR.N.Roland1101st,
enkelejarennadezeverzen ontstaan,zijnvergelijkbaar.Gorterheeft
hetversnogmaareénm aal,in1905,latenherdrukken.Hetisookduide

lijkzwakkerdan hetvergelijkbarevoorgaande.Descènediehierim
pressieblijft,lijktuitgewerktinhetbekendegedichtvanJacquelinevan

derWaals,<Ophetgeitenweitje/staathetkleinegeitje/bijdegrotegeit'.
VoorhaarrelatietotGorter,vooraltotGorterspoëzie,ziem en Endt
1973.

Nietopgenonlenin1897,1916,en1925.

BliskendlicbtJrlfglerJel/ (105).Dezeextazeisinenkeleopzichtentever
gelijkenmethetgedicht:oa1sdezonschijnt(p.9),voornamelijkom de

verschillendebehandelingvanhetovereenkom ende:eennuzeeractie

veTzij',eena:oopwaarbijhetlichtbljft,ennatuurlijkdeveelheftiger
taalenvoorstelling.Delacb,z6geplaatstindeslotregel,doetdenkenaan

hetdoorGorterbewonderdeSanctbsimavirgovanPerk,eendergelijk
kosmiqchvisionairgedicht,waarbijechtergeenintiem contact,slechts
afstandelijkeaanbiddingenbezwijmingplaatsvindt,endateindigtmet

dewoorden:...eneenlach/zagikvanhaarverengeldaanschijnstralen.
Enkeledetails:uitstomefl(2):naarbuitenstortteik(mijl,-vanwege
debinnen-buiten-notio,talrijkvoorkomendinhetbeginvangedichten

vanGorter(zieEndt1972).RieSen(6):zoalsroeiriemendoen.omboot
xledevpel:a1sbijeensteppendkind;wellichtheeftGorterbijzijnlec
tuurvanHom erushetwoord &tpctsouç,<devoethefend',voorogen
gezien.Op vaasschilderingen worden m aenaden z6 lopendafgebeeld.

Zésawt
j2 wf
<(I6):alleenhettweedeaccenttekenisnodig,maarom aan
tegeven dathethi
ernietomeeninhoudelijke,alleenom eenritmische
nadrukgaat,za1ookzeggwl
jzijnaccentgekregenhebben.Hetaccentop
kebrengtinderdaad een schichtigheid in devoorstelling.Teederjevelde

(zI):mettedervel,of:naarvorengericht,vergelijkgeveldelansen.Es
jaistJccrpm(26):a1som teverwijlenbijhetschoons;deopvallendvele
redengevendewoorden,overigenszozeldzaam in hetsensitievewerk,

doenhieraana1seenbijnawanhopigepogingom nietindeextazehet
G wustzijngeheelteverliezen,zoalsookuitgedruktin:<enikhieldme

stijf/om niettevallen',enkeleregelsverder.Me(28):eendativus,zoals
ookinregel34,eventueela1sdativusethicus;geenlijdendvoorwerp.

InNG511275-6heeft9:bloedige(bladige).In1897ishetgedichtbuiten
deverzam elingvan1890gebracht,eneerstevandevolgendefasegewor
den.
Genoem ddooranon.,in Alg.Hblad3.8.1890,HGo225:geridiculiseerd;

BragaR.,1890,HGo260:geparodieerd;vHa11I89::Gortershartstochtelijk
temperamentvaneenzeerzinnelijkezijdegetoond;vEyck1930:deMeiEguurbandelozerdan alsdeBacchantische m aenadein M ei,tweede
zang;Langeveld:934:lentegevoelenvrouw wordeneén;M ussche1946:

dlong1966.

DaarIjldatwcfer,dat...(xa7). Eenfelbewogenwatervlak-zeilmeerq
onderveelzonenveelwind.lnregels4en5wordthetwatervandegol
ven onderscheidenvan hetwatergeheel.Inregel6een genitivusparti

tivus:eenzce(van)scbaim.DeanimistischevisiemaaktJgelei,metee6
wpedeg-d,mogelijk,enverderophetjezkk,metblikken(oott
),zoals
ook op p.125,waardezelfdeaandachtisvoorhetvoortdurend ènder
gaan van deindividuelegolven in dewatermassa's.Ondertussen isde
kortstondigeschreeuw vandezeenkelingenweergerichttotdehem el
ruimte;hetishetroepen van delotsonderhevigenaarhetgrotelots
bestelindekosm os,vanwaaralofnieteengroetkanwordenvermoed:
p.n,p.75en p.96gevenanderevoorbeeldenhiervan.Delaatstevierre
gelsvinden hun aanleidingwelin hetvoorgaandefalsofzewatzagen',

maarzijntocheenduidelijkeverplaatsingvandeaandacht,eenverstil
lingookin degangvan hetvers.Gorterheeftzelatermeteen punt
kom m awatmeerafgezonderd.Geerwater,schuin weglopend- ditteren

kanGorteruitdezeilwereldbekendzijn- ;öfvanhetarchaïschejereg,

ebegeren',watwaarschijnlijkerwordtdoordeomgevendenotiesstreej
wcler,wflwclwclcr.Fclwplle:isteassociërenm etvalwind,fvanbovenneer
slaandewind',envallicht,çneerstortendlicht'.

Allelateredrukkenhebbenna:zagen(15)eenpunt-komma.
vcortrijck 1890,Hcozp,- waarderend;Coenen 1924:puurimpres
sionism e.

Mjsjrjzetistelreiae(Ip8).Hetehoogvanom hooggezwier'vanhaarhan

den doeteen situatieveronderstellen a1sOPP.83,waarhijfalseenpel

grim bijeenboom'aanhaarvoetenzit.Hetaanglijdenvandewangen,
inregel9,zaleven statischbegrepenm oetenwordenalshetsam en aan

(aaneen)staanvandelippen:devoordelangsglijdendeblikhellende
wandenvanhetgezicht.Parallelmetditbeschrijvenvaneenstatische
toestandgaatdetegenwoordige-tijdsvorm.Deverledentijdkomteven
plotselingalsdeactie,hetspreken,dat- evenzeerherinnerda1shette
vorenbeschrevene- tochhetincidentelemeerbewustm aakt,endaar

meehetverleden-zijn.-Methetinhoudenvandegrammaticaalver

eisteslot-ginwoordenop-es(hier:kde',koelteblaze)endoorovervloed
vanverbogen,dusop-eeindigendebijvoeglijkenaamwoordeninop
sommingenbereiktGortereenverfjndefectvanvoorzichtigheiden
schroom .Ditneem taan heteind van debundeltoem etopvallende

woordena1sope,satijne,wange',wolke',tevrede.

Nietopgenomenin:897,1916en1925.1n1905heeft4:uw(uwe).
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Stiljrjllicbtroodlee/ze(109).Dekleurgrijsneemtaanheteindvande
bundeltoe,zoalsgoudsterkafneemt.Ditgrijsgaatechterbijde'zij'
meestalnogm etroodsamen,zoalsindeeerstepluslaatsteregelvanhet
voorgaandegedicht.Hiermeeovereen komtdebeleving:lachen,maar
tochvooralwenen,wenen.- Reedsinzeg=tstilaasishetgaan-en-ko

menaangeduid,datindevolgendestrofewordtgezegdmet(=)wcdell
bier,#i?lbeses.Bijdetweedestrofe,regel5en6,magiederelezerzichhet

zijnevoorstellen.Doet...Jmleege:is:leent(leunt)om.Ditzelfdedoesisbe
sprokenindeaantekeningbijhetgedichtopp.35.Ditzelfdelesezookop
p.9en 101,eveneenshoofdbewegingen weergevend.Hetlachenenwe
nenkwam totnutoealleenindewoordovervloedigeextatischegedich
ten voor:p.48en 73.Hetsamengaan van dezebeidein hetleven van
thaar'isookindeslotregelsvanhetgedichtopp.98uitgedrukt.

Nietopgenomenin1897.Inallelateredrukkenheeft5:deez'(deze').
In1916en1925heeft8:'
omleenen(ömleenen).

Aldkjrjzedates(11$. Hetlevendatwèlgemeend,wè1waarlijkléven

genoemdkanworden,isdatvandeononderbrokengeluksvervoering,

dezointensmogelijkebeleving,vooraldoordezintuigen,vane1kmo
ment.Buitendezesensatieszijndedingendoodendorenisdebeleven
demoevanalhetlicht,bevreemdom hetschijnleven,betJljvclacben,dat
hijom zichzietenwaarhijdeelaanmoetnemen,- menvergelijkede

notieT'tlevendatiktochdoe',opp.5I.MaarasderspfcgJerlpeegelijkteen
elliptische form ulering voor:m aaranderstewillen leven,ofanders

geéndagen,geénleven.Indeonvolkomenheidvandebewoordinglijkt
devaagheid en uitputting zich te laten gelden.- Hoeveroverend de

laatstetweeregelsopzichzelfgenomenookzijn,zijsluitennietbijde
gegeven voorstelling:gri
jze,sensatielozedagen,aan.- op8juli1890
schrijftGortersmoederhem o.a.:<'tIsjammerdatdieleeraarsnietwat
meerinjougeestzijn!misschiendayeronderdievrouwentochweleen
enkelezouzijndieWiesaardigvond,enwaarzewataanhebbenkon!
hebjedienJonkmanweleensopgezocht?diezijnvrouw,jeweetwel,
Annavan Gorkom ,wasvroegerwe1aardig;hetisinhetalgem eenbe
ter,in hetleven nietzulkevastebesluiten overconversatietenem en;

menschenhebbenelkaarnoodig,enhetspijtonslaterwe1eensa1swe
onzedeurzoogeslotenhebben;alsjekinderenkrijgt,danishetniets;

maarzonderhenweetiknietofdemaatregelwelverstandigl'.tHco218).
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lnallelateredrukkenheeft8geenkommaenzijndelaatstetweere
ge1svervallen.

GenoemddoorBrandtC.1945(enigezinspelingen);BrandtC.I964a:
verwijstnaardelevensâlosofevanhetesteticisme(WalterPater),diein
deEuropesepoëzievandietijdnergensvolledigergereakseerdisdanin
Gorterssensitieveverzen.Aanditartikelwerdenenkelezinsnedeninde
bovenstaandeaantekeningontleend.

Isdenàeefe,nlcàteenbeetzwcrl...(111).Om deobsessieisditvergelijkbaar
met:Hetwasindenzwartennacht(p.sgl,-eenzelfdegruwelijkebele
vingvanbloeden aarde.Hierisdetaalechterveeloverladener,watde
suggestievanzwoelheid,indezom ernacht,inheteigengem oed,verhe

vigt.- sefgescbaarde,hetbijeenguchaarde,dehalmen.AcrzwccrJe:van
arenbezwaarde;vergelijkdeweglatingenvanse-,respectievelijkje-,in
stroskronndde,lpmmerJcenisscbitterde,waarovereenaantekeningbijhetge
dichtopp.100.
Nietopgenom enin1897.
Genoemddooranon.,intsNederland,1890,HGD253:eenfversbrouil

1é';vHall1890:'welkbeeldontvangtgewelbijditgedicht?!';Coenen
1924:eenvoorgewonemensenmoeilijktevolgen,maarwaarschijnlijk
erotischegewaarwording.

Gebenedqde(112). VoorïMeisjegebenedijdevan'tlicht'kanmenterug
denkenaan debedeopp.84:eM aaroalzegenendlicht,daalop haar-..'.
Overdeschroom valligheidin dehalEngehoudenwoordenopeen licbte,

iseenopmerkinggemaaktbijhetgedichtopp.108.hrelt...betIgckpefjde
rekentopdeaanvullingvoorafvanHoeDcl,m aarm enkanhetooklezen

alsdepersoonsvorm-onderwerpconstructiedieGorterbijtijdeninzijn
sensitievewerktoepast:aantekeningbijhetgedichtopp.17.Inlacbttetqdt
wordtgedoeldopdeebenvloedvandeuit-eninadem ing,langtevoren
meteenanderbeeldweergegeven,opp.36.
Nietopgenom enin1897.

vDeyssel1891(verruktciterend);BruningI9z5;Slauerhoglgss:eenrit
mischvrijvers.

Erwclveeltoadeflejeel(119.Indezeimpressievandebuitenwereldmengt
zichdeeigenlichamelijkepijn:hetoogdatzeerdeed,tevorentvan'tfe1
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geellichten',hierfvan'tzonnigestekendeleed',- in dielaatsteform u
leringwordtdeoorzaakm ethetgevolgaangeduid,hetdoetaana1seen

blijkvandeuitputting;voordeverbijsterdegeestlopendedingendoor

elkaar,ondanksdepogingtotredeneren(osdat,-ziedaaroverookde
aantekeningbijhetgedichtopp.IcJ).Dewonderlijkeervaringinde
laatsteregelswordttoegankelijkera1smenzichdelaatsteregelsherin
nertuiteenvoorafgaandgedicht:dedagen alslichtreuzenwaartussen

hijookTwandelde'.
Nietopgenom enin1897,1916enx>25.

Genoemddoordlong1966.

Erwrtoessseeawpr'1mos(114. Deintense(her-lbelevingisgeconcen
treerdophaaralleen,enietsvan deachtergrond,hetbesneeuwdem os,
datin losheid,witheid en vochtigheid toch weermethaarovereen

komt;lippenenogenvanhaarkrijgendezelfdebeschrjving,indezelf
defrasering,rijmend;ookinstrofe2en3komenderijmengedeeltelijk

metdezelfdewoordentotstand(wit-wit,mij-mij).Tenslotteiserniet
alleengelijkenistussenhaarendeomgeving,entussenessentialiavan
haarzelf,maarlijktzijookeendeelvanhem,uithem Tverdwaald',
eenprachtiggekozenwoordvoorhaarovergegeven,zelfverlorenneer

liggenmethetwatabjectevingertikken.Ookdea1ssterkwerkwoord
vervoegdevorm vanveriwalengeefthetmeegedeeldea1sonzeker,onvast.
Devorm eistvan delezerenigegewenning,m aarwordtalgauw aan
vaardbaartem idden van hetoverige aarzelende woordgebruik:hier
ovale,elderswasge'spre,scbadawe,levreJe.
Genoemd doorLangeveld 1934:in verdwalen een voorbeeld van het

Trjmklaar'makenvanwoorden(eenterm vanVerwey,fraai,maara1s
aanmerkingbedoeldl.
NgscbètJezosp,straat(Iz5).Degeluidendievandezonnigestraatbin
nendringen,een mensenschreeuw,geratelvankarrewielen,doen door

dewijzevanzeggenverenkeldaan,alsverlorenindezonlichtruimte.

Watbuitengeluidis,isbinnenalleenlicht(hetzelfdewoordTklateren'
voorbeidegebruikt).Hetdommelenindevertevindtzijnparallelin
hetwakenddromen,hetzeerstilvoorzichheenleven,vandem eubels;

#-ishierwelvooral:overeind.Ookineenvandevroegegedichtenin

dezebundelhaddendemeubelsTeengladgezicht'(p.3$;inhethier
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volgendegedicht'schrijnenDchteninmeubelsrondom';hetmeubilair
werdindeVictoriaansetijdstevigdoorhetpersoneelindewasgezeten
uitgewreven.-Een dergelijkebuiten-binnen situatie,maarzonder

mensenwereld,inDestraalpralendedag(p.74,enpassim bijGorter,
menziebjvoorleldhetlaatstegedichtvandezebundelenuitzijniets
lateretijdHetopenezooklareaardeleven,invt228.Binnen-buitengaat
hiersam en m etheftig beleven tegenoverbezinning,droom-in-eigen

verbeeldingswereld.Deschreeuw isdan ook nietnoodzakelijk een
symptoom van de'vreem de'm ensenwereld,dieeldersook meestalal

a1sakeligkalm wordtgezien;zijwordteerdergehoordalseenresonans
van deeigenschreeuw vanverlangen ofontzetting,dieindelangeex
tatischegedichten dooronsgehoord wordt,in Edvard M unchsschil

derijfDerSchrei'tezienis.- Methetlanpgoadzal,bijzoveellichtbuiten,
niethetschijnsel,maarhetmaakselvandelampbedoeldzijn.Methet
noemenvan ditvoorwerpisdeaandachtgerichtopdefhemel'van de

kamer,debovenruimte.Daarzijnindeoprijzendeboekenkastenhier
endaarderoodmarokijnlerenboekruggentussendeminderopvallen
debandentezien,a1ssterrenindatdonkerderdeelvandekam erwaar
hetzonlicht,in dekam ertochalm inderfel,hetminstedoordringtop
dituurvan dedag.Bedenktm en datvooraldestandaardwerken van

literatuuren wetenschapeendergelijkeduurzamebandkrijgen,dan
kanmennogvoortmijmerenoverdemogelijkheiddatookhunfunctie
alsleidsterrenevengereleveerdwordt.VoorGorterinzijnomgangmet
boekenenboekbandenlezemennogHGo2I:TDatboekjevanVadermet

hetivorenschildje(ikdachtdathetivoorwas)trokmijzooaan';verder
hetgedichtjeuitdesocialistischeperiode,invt370,waarhetboeka1seen
schatuitdeboekenkastwordtopgedolven;en Endt1968.Een anderas
pectvandeboekenstudie:alhier,p.8.
Nietopgenom enin1897.

TweelanpesJcàjc:(116).Voordekamersituatievandeeerstestrofeishet
voorgaandegedichtendatopp.30,metdeaantekeningen,tevergelij
ken.Voorhetsamenzijnmetfeenvrouw',die,zoonbepaald,verblijft,
hetversopp.76.Hetzelfdeademen-alleen ookopp.86.Hetverlangen,
in dieanderegedichten vaak noguitgesproken,m eldtzich hierm aar
even,om directdaarop,als ook alonbepaald,terzi
jdegeschoven te
worden.Ookhierspreektweerdeuitputting,dieindezelaatsteverzen

vandebundelherhaaldelijkvoelbaaris(zievoorderangschikkingvan
deverzen-chronologischq-hetinleidendessayl.-voordeklokinde
kamervergelijkemenp.J7,waarindeaantekeninggesprokenwordt
overhetvergankelijkheidsgevoel,doorhettikken totbewustzijnge
bracht.

Heths,intMD,gereproduceerdbijStuiv.1964,heeftgeenkommana7.
-

Nietopgenomeninz897.

GenoemddoorBrandtC.1934(overdeschœtuurvanheths).
Datlpgwekleescbvcgeescier(11$. Eenuitleginsexuelezinlijktergvoor
dehandteliggen,doordegegevensnacht,ander,vleesch,uitstorting

(a1dekrachtvanmedennachtin).Maardenotiefkouwe,koel',eerst
voorhetlichaam van deander,danvoorheteigen hoofd;endelatere
vereenzelvigingmethetzwarteennattevandenachtalléen;en datwel

uitgesprokenwaarderend,alslavendenweldadigvoorgesteld,lijktop
eenwehswaarnabijliggendemaartochkndereervaringtewijzen:het
verlostwordenvandekwellingdiehetdaglevengafmetzijnlichten
hitte,zijnopwindingvoordebelevende,metzijnslopendbewustzijn

bovendien(nu:zondergedacht,zonderdoel;tevergelijkenisopp.17
Todoeinmijvergaan/datvlammendberaan').Alsargumentdienenin
deeersteplaatsdevelegedichtendievandieliefdes-enlichtextasespre
ken.Daarin,enindenachtscènesdiewè1zwoelvanerotischverlangen

zijn,gaathetwit,respectievelijkzwartsteedsmetroodsamen,wathier
nadrukkelijkontkendwordt.Hoeuitputtenddieforgiën'waren,isalin
verschillende voorafgaandegedichten gebleken:p.79,80,110,113,116.

Voortsgeefthethandschrftinregel7:'mijnheetehoofdlijktwelkoel';

datzegtnogduidelijker,dathetkoortsachtigverlangen(enontberen:
dedrogehanden)weliswaarwordtmeegebrachtuithetdagleven,maar
meergewetenwordt,a1sherinnering,terwijldeactueleervaringbijna
verbaasdwordtgeregistreerdalsànders:lijktwelkoel.Nadeverdere
uitwerkingwordtditnogstelliger:mijnhoofdiskoel.fA1dekrachtvan
medennachtin'isdantebegrijpena1sdita/oelingsproces;eensexuele
vereniginga1soorzaakdaarvan wordtnietgenoemd.Ookalsm en be
paaldaan een sexueleervaringwildenken,vanwegedeanderdie,hoe

passiefook,tochinhetbeeldis.danisereerdervanbevredigd-zjl,dan

vanbevredigdwordensprake.-Hetonzichtbaarzijnvandeeigenogen
isnietoptevatten alsdewaarnemingvan deander,maaralsgelijk
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waardigaanhetlatervolgendedzonderoogen':eindelijknietsmeerte
zienvoormijnlichtverzadigdeenvermoeideogen.Inregel5loopt',
vooruitopalles.
Heths,in tMD,gereproduceerdinStuiv.1964,ookinvw2,4JI,heeftin

5:'tisnetals('tisals);in7:heete(heele);inII:metdatnatte(datnatte).
Genoemddooranon-,intsNederland,18:0,HGD252:lijktophetpro

duktvanslachters'Keesje,leerlingvanMeesterPennewip(inMultatuli:
WoutertjePieterse);vNouhuys1898;BrandtC.1934:Louw 1942:voor
beeldvankinesthesie.- BesprokendoorKruithof1969:ik,sexpartneren
nachtwordensim ultaanbehandeld;isersprakevaneenbepaaldevorm
vannecroâlie?

Delesle-i)Jusiiiettf,baar(118).Naeenkortstondigelieiozinginde
eerstestrofevliegtdelentedewerelddoor,deversteeinderslangs,en

mètdedichtermoetenwijwelthaargezicht'zienincI6atlwjgesdeIevede
stervesdepp/flleresJIfcàl,-<impressions,unstable,iickering,inconsistent,
which burn and are extinguished with our consciousness ofthem '

(WalterPater,geciteerddoorBrandtC.I964a,waarvoordezevisieophet
geheleleveninzijnfrenetiekeafwisselingvandagennachtterechtge

wezenwordtopdeinzetvanhetgedichtopp.27,Bewegingisvöörme...).
-

DepersoniEëringvandenatuurheeftGorterineenvroeggeschriftal

eenvoudigomschreven,alshijHoratiusVonderdekoeleschaduw in
groen en zonnelicht',wandelend ofTuitgestrektin 'thoogegras',laat
luisteren tnaardetrippelendebeek,wieriikkerend waterhi
jdoorde

groenesprietjeszietalshetgewaadeenerschoone'(HGD114.Hetver
schijnselisonszobekenduitdeklassiekemythologieendesprookjes,
datwetochweerenigszinsverrastzijnalsheta1seen reëleervaring
voorkomt,zoalshier,ofbijdetochgraagnuchtereNescio,diebijtijden
ookfeeënindeweiofdewilgebosjesbijdebrugoverhetMerwedeka

naalziet(Bovenhetdal,p.I60).-Spsgj:lieftallig.
xc51127Iheeftin7:honnige(honnege),inI0:zonnige(zomerige),
inI5:donslicht-omschenen(donslichtomschenen).Na1890ingeender
lateredrukkenopgenomen.
Genoem ddooranon.,in Alg.Hblad3.8.1890,HGo224:geridicul eerd;

BragaR.,I89ô,HcD260:geparodieerd;vHal1I890:<Gortershartstochtelijk
temperamentvaneenzeerzinnelijkezijde';vcortrijck1891:natuuren
gemoedzijn eén,i.t.
t.GoetheofHeinedieöverdenatuurspreken;
2I9

vEyck193::eenbandelozerEguurdandebacchantischeM ei;Langeveld
1934;Louw 194z;Antonissen1946;BrandtC.I964a:W alterPatersestheti

cismenergensandersdanbijGorterzozuiverinpoëziegebracht.

Deboomesgplve,p,deàegvelcs(120). Terwijlindenatuurdefeeuwigheid'
vanhetlentelichtheerst,waarinboom hoofdena1sindividuenstilkun
nenleven,opgenom enindegrotegolO wegingdiehetooginhunver

rerijenwaarneemt,speeltdemensenwereldhetdwazespelvandetijd,
metdeeigenwijzeafgemetenheidenbeslistheidvanzijnkleingelijk.
Volgensdezeinterpretatieisdusvandezelfdetegenstellingsprakea1sin
devorigegedichten herhaaldemalenisgeconstateerd:opp.23dem an
nen,schatgravend?nee:kalm enbedaard;opp.c7m ensenm etzowel

begrepenschijn;opp.44inmehetgrijpen,hetwillen,maérhetkalm
levenenschijngeven;opp.J3hetlevendermensenTalsof'tleeft';op
p.64dewereld,zowreed tevreeën.Ditdwreed'gaatsomsook samen
m etdenotietveinzen':wreedklaterendestem veinstvreugdeen sm art

(p.66);enhetvalse,onwaarachtigeschijn-levendatnietfgemeend'is,
gaatopp.IIpsamenmetfstijflachen',geveinsdevreugde.Terwijlerge
woonlijkbevreemdingenbeklemdheidisoverditrareànderebestaan
.

danheteigene,isdereactiehierTeenkriebelendlachen'.Hetdoetsterk

denkenaanVanDeysselsstikkenvandelachinzijnscheldkritieken,a1s
daardedeftigheidzijnmikpuntis.Ookdiensongegeneerdetaalgebruik
komtvrijwelletterlijkhiervoor:vcrseelje;zoalsvisjeopp.99.- Inregel3
kanleztelicbteeenadjectiefbijgevelegzijn,enzacbtlestelicbteengenitivus:
denevelen,lentelichte,van zachtlentelicht;m en kanerookeen zelf
standigenotie,alsstamelendgesproken,inzien.
Nietopgenom enin1897,1916en1925.
Genoem ddoorvDeyssel1891:voorbeeldvan alleen-sensatie;fhetvers
behoortniettotdeordederdingendiem en dem ooi''noemt';vEeden,
Studies4,1904,306:sceptisch,na vroegere grote bewondering;vEyck
1950:nam urenikeenvolkomenen onlosmakelij
keeenheid;Langeveld
1934:zelfdelichtgevoeligheida1sVanGogh;Louw 1942:suggereertbdn
vloedingvanVan Gogh;Stuiv.1964,p.8:betrekteen form uleringvan
vDeysselxggloverditversopdehelebundel;BrandtC.I964b.

Degossregen,regen(129. lndeeerstestrofewordtweergegeven,hoede
bladenopwaartsveren a1shetbladbezwarendregenwatervanzeaf,op
=:

degrondvalt.M aardevallende,neerwaartsebewegingvan deregenis
hoofdzaaken bepaaltook heteigen levensmoment.- zppin regel5is

nietvergelijkendbedoeld,maaraankondigendvoordedaarnabeschre
vensituatie;vergelijktikhebmijnkamerzooindestad',opp.88,en
fzoomethundrietjes'opp.I04.- Dezelfstandigeininitievengevende
vaagheidvanhetbesefweer;zijkomenookopp.56voor.
Genoem ddoorCoenen1924;Antonissen1946.

Delampscbqst,delcmerispre?l(122). Winddoorhetgebladerteindelente
nacht,doorhetopenstaanderaam heenvanuithetlichtgehoord,- het

gedichtvraagtnietom uitleg.Maarookbij<puurimpressionbme'isde
keuzevanhetbeschrevenenietwillekeurigofverwisselbaar.VoorGor
tersontwikkeling,zoalsdiein dezebundelhieren daartebevroeden
valt,heeftdevoorstellinghierenkeletrekken dieopvallen.Binnenen
buiten,meestalin hun onderscheid en afgescheidenheid behandeld,
gaan hierin elkaarover;hetbeeldvan desluizen kom tdestesterker

naarvoren,doordatdenotieeeneigen,veelkortereregelkrijgt,dieniet
dooreenvolgendemeteenrijm wordtopgevangen.Denachtislafenis,

zoalsookenkelegedichtenterug(p.117,Datkouwevleesch...),enook
hiermetdenotiedkoel';hierisernieteén ander,m aareriseenveel
voudvananderewezens,deanimistischbeleefdebladeren,in hun ge

drevenheidenonderlingfaangaan'(tekeergaan,zoalsmenookvande
brandingvandezeezegt).Dewillozeovergangvandeeneindeandere
toestand- deslappebladen:op,neer,weg,terug;hetlichtdatin het

donkerzichverliest,hetdonkerdateralsrookdoorheentrekt,allestrijd
slechtszachtenindeverte- deeltzichookaandeikmee:eenaangena

mebewustzijnsvermindering,slaperigheid.Onzekerblijft,ofinscbqslicbt
alleenhetschijnenvandelampuitregelIhernomenwordt,alsafron
dingvanhetgedicht,ofdatookdenotieçonwerkelijkheid'meespeelt,

dantochzonderveroordeling,zoalseldersweltziedeaantekeningbijp.
120),eerderwaarderend:deverbeeldingswereldvanvroeger,uitdeMei
tijd,krijgtbijdezeschijnnogeenkans.Hetprachtigebeeldvanregel9
herinnertine1kgevalevenaandeheraldiekevoorkeurvandeM ei-dich

ter;ziedaarvoordeaantekeningbijhetgedichtopp.68.-Inregel12is
àeel:fheelerg'offgeheel',inbeidegevallenishettaalgebruikwatnaïef.
Ookalsvoorpublikatiein NG 11273.In 1925staatnaIgeen gedachten
streepm aareenkomm a.
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Genoem ddooranon.,in Alg.Hblad3.8.1890,HcD224:geridiculiseerd;
BragaR.,1890,HGo 260:geparodieerd;Coenen 1924:functioneelritm e,
klanknabootsing,meteenvoudigem iddelen een natuurgetrouwever
talingvan degewaarwording;Langeveld1934:in hetritm edeheen en
weergaandevochtige lentebladen;Louw 1942:voorbeeld van vooral
auralewaarnem ing.

Aldoordatmelcle:raiscben...(129. Erwordtalleen een buitenwereldbe
schreven.Daarin treden geenveranderingen op dieeen tijdsverloop
zoudenmarkeren;erisalleenduur:aldoorngaasde;zoalsopeenschilderij,
inditgevaldaneenzeestuk.Ondertussenverraadtzichdebelevingvan

diebuitenwereldinnotiesa1sgol
fweêenootlavesde.Metdietweewoorden
zijnooktweefasenindeervaringgegeven,diesamengaanmetdewis
selendeblikrichting.Erwordteerstnaardezeeinzijngeheelgekeken,
welksgolvenveld heftig bewogen is.Deopeengestapeldeneologismen

metonrustigeaccentena1swöestlichte,gölfwéêenfijnstrélendonder
steunen dewoordbetekenissenindezeeerstevierregels.lndevolgende
vierrichtdeblikzichophetuitvloeienoverhetstrandvandebranding.
Hettegenstellendetocbzegtal,datditanderservarenwordt,en dem e

trisch regelmatigejambevan dezeregelmaaktdeontspanningvoel
baar.BijhetTwaterdagen'denkikaanhetaandendagtreden,zichto
nen,vanhetwaterzoalsdatoptenm instetweeanderezeestukkenvan

Gortervoorkomt:fBlauw dreefdezee'- eerstebladzijdenvanMei- ;
opdatwijdetafereel,inzesregelsbeschreven,volgt:dMaarinzijnrand

verbrakdezee...,erbovendreven...wolken'(zoalshierhetvlakkelucht
vlaggenevenaandachtkrijgt),endan:hetsproeiselvanfrondedroppen
op derandvan roodgelipteschelpen'.Panoram a-en vergrootglasvisie
wisselenelkaaraf.Ditzelfdeookineenvandegaafstekenteringssonnet

ten(van1891),KoaderfllfgjdoortaatmevcgJezce-invt274- :nadatwijde
horizon,de'rondschouwdelijn',hebben gevolgd,zienwijin deter
zinenhoe<dewatrenloopen overwateren'endan:fEnkelerondspatten

vallenmoein'tschuim,zezijnzoojongom ooitzichteontblooten,
maardwijnenmee,na'nkijk,in'tklateren'.Menkanbijhetwaterdates
in onsgedichtaaneen dergelijkgedetailleerduitvloeiendenken.Het
bljftevenzeermogelijkom aanhetsteedsopnieuwopdagenvannkuwe
brandingsgolventedenken.W atm enookverkieze,debelevingervanis

positief;oogjpe,pppkvegJezeggenditduidelijkgenoeg.- Ditnatuurtafe
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reelistotzoverherkenbaara1seenspiegelvandeziel.Enerzijdsvanzijn
heftigeberoering,doorverlangensdiemethunc:ppr-bestaan tenslotte

eenuitputtingteweegbrachten,zoalsduidelijkerinvoorgaandegedich

tenisuitgesproken(hetkantochzooaltijdnietduren,opp.80);voor
denotieTwreed'inditzelfdeverbandziemendeaantekeningbijhetge
dichtopp.60en64.Anderzijdstonenderegels5-8eenefenerstaatvan
leven,diewjslechtshierendaarzijn tegengekomen,meestin kort
voorafgaandegedichten:p.117,122;hetmeestkarakteriserendewoord

daarvoorlijkt<koel'.-Nukomthierindelaatstetweeregelsookde
mensenwereldin beeld.Datbetekendetotnogtoebijnasteeds:be
vreemdingom hetschijn-rustigmaatschappelijkbestaan,tegengesteld
aanheteigenwoelendeinnerlijk.Ookhierzoudendemensendusin
tegenstellingtotdewoestheid uitdeeerstevierregelsgezien kunnen

zijn.Maardeformuleringwijstnietdwingendindierichting.Verder
valtop,daterditkeergeensprakeisvanfmensen',m aardathetbloem 

wangigedameszijn,doordezebenamingduidelijkmaatschappelijkbe
paald,diea1scultuurverschijnselen voorhetdecorheen trippelen.
W aardezeehen nadert,wordtdiezelfeen toonbeeldvan uitgestreken
fatsoen.W atEline,M athilde,CécileenEvededichternuprecieswaard

zijn?(menvergelijkehetoordeelvanDsSimonGorterindiensopstel
Arcacbos,25jaarvroegergeschreven;hoogstwaarschijnlijk heeftzijn
zoon in ditgedichteenzelfdeFransdecoralsaanleidinggehad,ziede

aantekeningbijdevolgendedrieverzen).Gortergeeftzemetdepracht
lievendeepithetain elk gevaltoch ook ietslieftalligsmee,vooralin

bandekessbasge.Onbeoordeeldalszijvoor'toverigeblijven,krijgenzijin
hetwezenloosvoortgaan,enprofl,bijnaietsvanhetmagischrealisme
van W illink,naastdeovereenkom stdieerrechtuitls,m etluministen

a1sSeurat(AuborddelaSeine,metevenTafzonderlijke'Eguren).
Alledrukkenhebbenin2dezelfdewonderlijkespelling:golfweê.In

1925heeftI0:oogenschijn(oogschijn).
GenoemddoorLangeveld1934:emotieenritmezijnverdwenen,bij
deoptellingvanindrukkenishetgepaardrijm hetenigerestantaan
poëzie;Antonissen1946:degolveneen sym boolvan hetindividueleen
socialemensenleven.

Dezeebaitentrqs,zilverj...(124.Ditversb,metdebeidehieropvolgende,
doorGorterindetweedehelftvanjuli1890ingezondenterpublikatiein
:25

deNieuweGids,enwelvanuitFrankrijk,waarhijophuwelijksreiswas;
waérprecieswetenweniet.MisschienpelgrimeerdehijwelnaarArca
chon,tenzuidenvanBiarritz,waarzijnvaderin1865-1866moestkuren
voorzijnlongaandoeningenwaarHermanGorterbijgevolgzijneerste
anderhalfjaarlevensheeftdoorgebracht.Zijnvadersbrievenuitdietijd

kendehijgoed(zieHGD139)ennatuurlijkookSimonGortersopstelAr
cacbos,inDeGidsvan1866gepubliceerd,lateropgenom enindiensenkele

malenherdruktefellerlpejeJlglfa.-Terwijlveelnotieszonderwerk
woordblijvenenalleenmetadjectievenbedeeldworden,ishetbijde
werkwoordsvorm verwj'
JJeinregel2nietduidelijk,welkonderwerper
hetmeestvoorinaanmerkingkomt.Datkanzijndezee,diebuiten,dat
bmbschien:buitenderotsigekust,ofbuitendebaai,grijs,zilverigetc.
is,enhier,binnendiezoom ofbaai,groen,endiezich,nuweervanhier

uitgezien,verwijdt.Maarookgroeskanonderwerpzijn,enookm>

boofd(minderwaarschijnlijkvanwegedekommanaregel2).Maar,inre
gel9,lijkttezeggen,datdegehoorsindrukkenblijvenkomen,ookna

hetzichafsluitenindevorigeregel.Ookhetverlangende(immers:
Tdroge')bloedwordtnoggeconstateerd.Dan:eenschaduw;wantscba
Jgweiswe1tebegrijpenalseenvandevelewoordenop-e,uitdelaatste
tien àtwintig gedichten,diesom seen schroom valligheid weergeven,
som szoalshierdeonzekerheidvanditsoortbestaandatalleenm aaruit
m om entaneindrukkenissam engesteld.Eenaantekeningoverdeze-e

woordenistevindenbijhetgedichtopp.x08.
Hsin KB,Nc-archief69 e5,191:gereproduceerd in Stuiveling 1964.

VoorpublikatieinNG5ii389(aug.1890).
Sam enm etdetweevolgendegedichtenverm eldineenbriefvanGor

teraanKloos,eindjuli1890,HGD222:eveneensineenbriefvanKloosaan
VanEeden,31.7.1890,HGD223:teonbegrijpelijkvoorplaatsinginNG?
GenoemddoorLangeveld1934:zelfdeopmerkingen alsbijhetvoor
gaandegedicht;Antonissen1946:alsbijhetvoorgaandegedicht.

Depplvege,busJvervoorovervalles(129. Terverklaringvandeon-Hollandse
zeetussenrotsendienedeaantekeningoverdeherkomstbijhetvoor
gaandegedicht.Golvenzijnindezebundelalmeermalenmetmensen
vergeleken,ofandersom,namelijkopp.53,72en107:hierhetduidelijk
steonderhetaspectvan:bovendeanderenuitwillengu n,zichverhef
fen,m etdaarop volgenddedrang naarzelfverliesen opgaan,ùnder
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gaan,tussendeanderen.Naregel10wordtdunktmehetdeinendewa
tertussen rotsen beschreven,dathieren daarals'twareuitvloeittot

licht.Dekortelaatsteregel,metzijntrocheïscheritmezoandersdan
hetdactylischeuitdevoorgaande,woordstapelendezinnen,geeftdui
delijkdevastheidaantegenoveraldetevoren beschrevenwoeling.Op
Gortersvoorkeurvoorhetachterwaartsbuigendegebaar,hiervan het
gras,isalgewezenindeaantekeningbijhetgedi
chtopp.9.
Heths,inKB,zievoorgaandegedicht,idem voordereproduktie,heeft,

evenalsNG5ii390,in6:hunsomberedofe(hundoFe);inI3:nög(nog)
metaanheteindvandieregeleenkomma;inI5:hemel,- (hemel-).
Vermeld,sam en m ethetvoorgaandeen volgendegedicht,in brief
Gorter-Kloos,zievoorgaandegedicht;en inbriefKloos-van Eeden,zie

voorgaandegedicht,en:ditvershetduidelijkst,zelfsmooitotaanregel
Ip.- GenoemddoorvRavesteijn1928:heteindpuntvanGorterspoëzie,
eenlegezielin een leegheelal;Langeveld1934:zelfdeopmerkingena1s

bijdetweevoorgaandegedichten;Antonissen1946:a1sbijdevoorgaan
degedichten;dlong1966:hetafzonderlijkeopgesloktdoorhetlicht,
regelsII-I5a.

Lekes,xeleonsomberde(126).Dezebeschouwingvanfhetleven'isdoor
Gorterbijdesamenstellingvandebundelopzettelijkaan heteindge
plaatst,alsslotakkoord.Vergeleken methetopeningsgedichtiserwel

eengrootverschil:anderhalfjaarbewustwordingTvanmijnjeugd,waar

ikvandaankwam,waariknaartoeging'(HGo242)hebbendeaanvanke
lijkehybris,waarmeehetdnieuw getijde'werdaangeroepen,getemperd
enwelhu stgetem d.Detoon wordtnu bepaald doorhetin delaatste
regeluitdeeerstehernom en omsonberde.Nogsteedswordthetleven in

hogemategelijkgesteldaanhetlicht,dathier,evenzeergetemperd,

doorderegenluchtengaat;enerzijdskoesteringgeeft:stillesde,&pf&-
vattend,anderzijdszelfwillesie,crmllrellei is;kamersinzweeft;wegenver
licht.Endankomtookheteigenkijken,zeeralgem een gegeventrou
wens,alsvandeogen,naarvoren,waarvandebliklangs'swereldsbanen

tuitzwicht',vanonderenuitwegdrijft,- eenbewegingalsindelijnvoe
ringvanhetArtNouveautevindenis.Hetzijnogendienietmeerdro

men(=inverbeeldingswereldenzien?),maardiehetlichtdanookzel
den meerzoheftigbelevenalszovaakhetgevalisgeweestindezebun
del.Delaatstenotie:pâlzosiergppde,staatvoortweeërleiduidingopen;
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zijistelezenals:oökalzondernoodzaak-indezinvan'bedoeling'

dus:oökzinloos(zoalszoveel);ofals:ooka1sereigenlijkgeennood
zaak-indezinvan'oorzaak'-vooris(Bakkerzegt:a1sergeenwolken
voordezonzijn),alsdiesomberheidniethoeften'hetleven'eigenlijk
beterzoukunnenweten.Deeersteinterpretatielijktmij- treurigge
noeg- hetmeestwaarschijnlijk.- voorisscbitterieziemendeaanteke

ningbijhetgedichtopp.I02(frbismeq).

Heths,inK5,ziedebeidevoorgaandegedichten,eveneensvoordere

produktie,enNG5ii388hebbennaIgeenkomma;in3:altijddoorstil

lende(altijddoorstillende);in4:altijddoorwillende(altijddoorwillen
de);na7geenkomma;inI0:ook(oök).Bovendienheefthethsna3en
na6geenkom m a.
hlernleld,sanlen nletdetweevoorgaandegedichten,in briefGorter

KloosenbriefKloos-vanEeden,ziedeaantekeningbijhetvoor-voor
gaandegedicht.- Genoemddooranon.,inAlg.Hblad10.8.1890,HGD229:
geheelgeciteerd,m etuitnodiging totinterpretatievan dezeTradicale

onzin'aandelezers,waaropvijfdeelsserieuze,deelsspottendereacties
in deaugustusm aandvolgen,alleinHGD229-2379vHall1890:gram mati

caleontledingonmogelijk,hetblijftgissen;Langeveld1934:a1sbijde
tweevoorgaandegedichten;Antonissen1946:beginvanregeneratieuit
dezinnenroes,m indervitaal,weergavevan observatie;Endtx966.- Be
sprokendoorBakker1964.
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Alfabetische rangschikking van de beginregels

Al die grijze dagen
Aldoor dat metalen ruischen ...
Avond. De heuvels vallen vaal
's Avonds in 't donker doet ze...
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Beweging is vóór me ongewis
Blinkend licht splinterde fijn
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Daar ligt dat water, dat ...
Dat kouwe vleesch van een ander
De hoornen golven op de heuvelen
De hoornen waren stil
De golven en hun over voorovervallen
De gonsregen, regen
De grijze lucht als een satijnen waaier
De heide is maar stil
De lamp schijnt, de kamer is open
De lente-ik sta midden in haar
De lente komt van ver, ik hoor...
De lucht was fijn. Avond
De lucht was geel als gele chrysanthemen
De stille weg
De straalpralende dag
De zee buiten grijs, zilverig ...
De zon. De wereld is goud en geel
Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken
Een kind dat altijd verlangt
Een roode roos is in mijn hand
En ik bij de stille zeeën
Ergens moeten toch zijn de lichte ...
Er was toen sneeuw op 't mos
Er was veel goud eikegeel
Gebenedijde
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Mijn liefste was dood

37

's Nachts dan is 't leven haar zoo . . .
Nu schijnt de zon op straat

70
115

0 als de zon schijnt
0 koele zwarte ademen van den nacht
Onz' hoofden weenen en zijn genegen
Samen to loopen tusschen breede zeeen
Schaduwen wand'len in haar oogezalen
Stil grijs lichtrood leeft ze
Stil zit ze, kijkt voor zich
Toen bliezen de poortwachters . . .
Toen de tij den bladstil waren . . .
Toen zag ik je
Twee lampen schijnen
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Voel je den nacht
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Wij zilvren wezens, nevellichten . . .

II

Zacht kwam ze als jonge sneeuw
Zachtlichte lentenen
Ze zat daar rechtop en keek
Zie je ik hou van je
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'Ik tart clkeen om de onhebbelijke Verzen tc begrijpen, die Herman Gorter dezer dagen in de wercld zond . Er is gecn kcuze : of
die dicbtcr of tal van beschaafde menschen in Nederland zijn
krankzinnig', - aldus Prof. Dr Jan ten Brink .
`Maar dan zeg ik, dat icder onzer bcscliaafdc landgenotcn de
hoed zou mocten afnemen, als maar even Gorters onstcrfclijkc
naam wordt genocmd', - zo eindigde Kloos zijn recensie .
'Zijn Verzen vind ik veel veel nicer en mooicr dan Mci', - dat
schrecfFrederik van Eeden .
Maar van Deyssel wist bet het beste : `Het is cen bock om op to

snikkcn . Ik laat list Diet alleen, ik wil bet altijd NJ mij bebben .
Want, ik wil het u wel zeggen : wat ik bedoeld had, dat Holland moest
doen, dat liceft Gorter gcdaan . Hij hecft bet gcdaan, ze staan er,
ze staan er voor icder to lezen .'
Deze vcrzen zijn al rinds 1925 niet mcer voor icder to lczen . Het
grootstc experiment van Taclitig, die mijlpaal voor de modern(poezic van Leopold, Roland Hoist, Marsman en Luccbcrt, is in
ofciclc litcratumrgcscliicdcnisscn afgcdaan als `con weg naar de
verdwazing' . 1\Iaar er zijn steeds enkclen gewcest, die bet toch
ontdckten cn er hun bogs voorkeur aan gavcn . Slauerhoffbijvoorbeeld, en Vasalis, en Van bet Rcvc . Met doze publikatic
wordt `de allerindividucelste cxpressic van de allcrindividucclstc
emotie' in zijn oorspronkelijkc worm wecr bereikbaar . En berkcn
baar . `ten boeft gecn lioogontwwwikkclcl poeziclezcr to zijn, om do
ecnvoud en de ccbtlieid to crvaren van regcls As :
Zie je, ik hou van je,
ik vin jc zoo licfcn zoo liclit,
je oogen zijn zoo vol liclit,
ik hou van jc, ik liou van jc .
Onder de ca . go vcrzen zijn er ook, die wel enige introductie vragen . Daartoc dienen de korte annotaties bij elk gedicht, vcrzor ;gd
door Enno Endt (Universitcit van Amsterdam) . Zijn inleidcnd
essay is er op gericht, do rchabilitatic van de `sensiticve vcrzen',
als naast en boven de Met to bewcrkstelligcn .
201447 080
gort004eendOl
Verzen (ed . E . Endt)

