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Ter verantwoording
‘Waar blijft de nieuwe poëzie?’, - dat is sinds 1945 jaren lang de vraag geweest, die
men overal kon vernemen. En niet ten onrechte. Want wel leefden we in een poëtisch
uitermate groeizaam klimaat - de jonge talenten schoten aan alle kanten uit de grond
- maar èigenlijk was er niet veel anders aan de hand, dan dat de ontvankelijkheid
voor onze meest prominente dichters, die in de oorlogsjaren had bestaan, vrucht
droeg. Bekwaam ongetwijfeld en met ontroerende, zij het soms wat zielige trouw
werden de geliefde meesters nagevolgd: Bloem vooral en Roland Holst, Marsman,
Slauerhoff en Du Perron, Nijhoff en Hoornik; ook de ‘jongste der meesters’ Bertus
Aafjes, en niet te vergeten Achterberg. Waar het evenwel, ondanks alle
vruchtbaarheid, vrijwel over de hele linie aan ontbrak, - dat was persoonlijkheid,
dichterlijke authenticiteit, een nieuw geluid. Slechts op sommige plaatsen was iets
autochthoons aan het groeien, zij het dan nog in alle aanvankelijkheid en zonderdat
het sterk de aandacht trok.
Nu ik dit schrijf is het 1953. En nog altijd is blijkbaar de vraag: ‘Waar blijft toch
de nieuwe poëzie?’ - Wel, ik deed eigenlijk niets liever dan hun, die zo vragen, alleen
maar de bloemlezing aanreiken, die ik niet zo lang geleden samenstelde en die onder
dezelfde titel als dit boek, Stroomgebied, verscheen. Want ze is er nu toch beslist,
de nieuwe poëzie, en in die bloemlezing heb ik getracht een zo representatief mogelijk
beeld te geven van wat de na-oorlogse ‘generatie’, in al haar verscheidenheid, ja
gescheidenheid, tot dusver heeft gepresteerd.
Daarbij had ik het - afgezien van een verantwoordende inleiding - gevoegelijk
kunnen laten, ware het niet dat ik, misschien meer dan wie ook, rondloop met de
wetenschap dat velen, die oprechte belangstelling hebben voor gedichten,
welbeschouwd alleen dáárom telkens weer hun ongeduldige vraag stellen, omdat zij
ten aanzien van de nieuwe poëzie in een zekere verlegenheid verkeren en in haar
doolhof van zeer uiteenlopende wegen heg noch steg weten. Het lijkt mij dan ook
niet overbodig, dat er ergens wordt getracht rekenschap te geven van wat er in onze
hedendaagse dichtkunst aan de hand is. De vele pleidooien die ik de laatste jaren
voor haar heb moeten voeren, in zeer verschillende kringen en vaak onder heel
vreemde omstandigheden, de pogingen tot verheldering en opheldering, waartoe ik
herhaaldelijk werd uitgenodigd, resp. uitgedaagd, hebben mij dat bijzonder duidelijk
gemaakt. Ze hebben mij er van overtuigd dat, misschien meer nog dan aan een
bloemlezing, behoefte is aan een informatieve, niet te specialistische inleiding, waarin
a.h.w. van binnen uit de tendenties van onze nieuwe poëzie worden toegelicht. Wat
overigens niet impliceert dat ik heil zou zien in een inleiding tot de na-oorlogse
poëzie voor beginners. Hoe dan ook, ik ben graag ingegaan op een uitnodiging van
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot het schrijven van een
‘karakteristiek van de Nederlandse poëzie, zoals zij sedert 1945 tot ontwikkeling is
gekomen.’ Zij het dan met een telkens acute onzekerheid t.a.v. de vraag, waarom
juist
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ìk mij van deze zaken rekenschap zou moeten geven ten aanschouwe van het
geïnteresseerd publiek.
Overigens zouden zèlfs deze opdracht en de bovengenoemde overwegingen
tezamen niet voldoende zijn geweest om mij te inspireren, - noch tot de bloemlezing,
noch tot deze inleiding. Wanneer ik - dat spreekt haast vanzelf - onze nieuwste poëzie
de moeite van een dergelijke karakteristiek niet waard achtte, of nog niet waard, had
ik mij beslist (nog) afzijdig gehouden.
Dat zou trouwens veel veiliger zijn geweest. Afgezien van het gevaar als ‘Dirk
Coster Jr’ de literatuur in te gaan of, huiselijker nog, als de vroedvrouw van de nieuwe
nederlandse poëzie, - het schrijven van een inleiding zoals ik die hier wil geven
betekent niet anders dan dat ik moet trachten een nog uitermate bewegelijk en
bewegend object min of meer te fixeren, met andere woorden: het stroomgebied in
kaart te brengen van een rivierstelsel, dat nog op allerlei wijze zijn loop aan het
zoeken is. En hoe zou ik mij tegen het onverantwoorde daarvan beter kunnen wapenen
dan door die beweging te volgen en mij erin te voegen? Met alle risico's dáár weer
van: dat de stroom mij als een willoos voorwerp zal meevoeren; dat ik er reddeloos
in zal verdrinken; of dat mijn watervrees de overhand zal krijgen, zodat ik ijlings zal
proberen de wal weer te bereiken.
Het feit dat ik mij aan dergelijke gevaren blootstel, houdt dus al in dat ik de zaak
van onze moderne poëzie voluit het risico waard acht. Om het maar meteen, wat
uitdagend misschien, te zeggen: ik geloof dat er sinds ± 1950 in ons land iets als een
poëtisch reveil aan de orde is. - Overigens wil ik in dit geloof wèl zo nuchter zijn
om te betwijfelen wat hier en daar al wordt gesuggereerd: dat wij literair gezien in
een ‘grote tijd’ leven. Want - inderdaad, heren tegensprekers - er zijn tè duidelijke
reminiscenties aan de poëzie van vorige perioden. Niettemin is het evident, dat deze
bepaald niet meer zo uitsluitend, min of meer provinciaal, naar onze eigen literaire
tradities verwijzen. Trouwens, over het algemeen verhouden de jonge dichters zich
op 't ogenblik zelfstandiger tot hun bewonderde voorbeelden dan vroeger wel eens
het geval was, bv. in de eerste naoorlogs-jaren. Daar komt nog bij, dat onze nieuwe
poëzie is doortrokken van een levensgevoel, op grond waarvan men haar meestal
onmiddellijk herkent als van deze tijd, zèlfs wanneer zij zich uiterlijk niet bijzonder
modern gedraagt; zij vertoont als geheel beslist een aantal markante trekken. En dan,
- het is m.i. onloochenbaar, dat zij in de beste uitingen van haar vertegenwoordigers
een vrij hoog niveau bereikt. Déze overwegingen zijn het dan ook geweest, die mij
de moed en inspiratie hebben gegeven om behalve een bloemlezing ook nog deze
inleiding op te zetten.
Bloemlezing en inleiding horen dus nauw bijeen. In de ene spreek ik over wat ik
maar vlakweg de na-oorlogse dichtergeneratie heb genoemd - men mag er geen
poging in zien tot ‘generatievorming’ in die specifiek-literaire zin! -, in de andere is
zij zelf aan het woord. Tezamen beogen deze beide boeken dus een zo getrouw
mogelijk beeld te geven, een samenvattend overzicht, van wat er de laatste jaren in
onze poëzie gebeurd en aan het gebeuren is.
Een dergelijke opzet heeft iets, wellicht veel, tegen; ze impliceerde o.a. dat ik
zowel in de bloemlezing als in deze inleiding verschillende figuren
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naar voren moest brengen, die ik persoonlijk van niet zo heel veel belang acht,
ofschoon ik hun dichterschap niet zonder meer kan ontkennen; een volkomen
subjectieve keuze zou een ander en vooral beperkter beeld te zien hebben gegeven.
Welke dichters het zijn, over wie ik zo denk, en op welke gronden, zal in dit boek
gaandeweg duidelijk worden. Ik meende echter, vooral vanwege de bedoeling die
ik in de ministeriële opdracht hoorde doorklinken, hun een reële kans te moeten
geven om, nog niet dadelijk met mijn oordeel belast, zich aan het nederlandse
lezerspubliek te presenteren; vandaar dat ik ze in mijn bloemlezing opnam, en dat
deze dan ook vrij aanzienlijk van mijn oorspronkelijke opzet afwijkt.
De na-oorlogse dichtergeneratie, - om een mogelijk misverstand te voorkomen:
daaronder kan ik niet anders verstaan dan de dichters die ± 1950, toen de poëzie der
‘jongeren’ meer en meer een eigen gezicht begon te krijgen, bezig waren op een of
andere wijze het hunne daartoe bij te dragen en degenen die er sindsdien toe
bijdroegen. Ik heb met het oog op deze uitgave dus niet meer in aanmerking genomen
allerlei dichters die in die eerste jaren na onze bevrijding weliswaar nu en dan
acceptabele verzen schreven, maar verder geen rol meer speelden. Daarentegen is
wel een enkele dichter of dichteres vertegenwoordigd, die de laatste jaren weinig of
niets meer van zich liet horen, doch van wie ik de trekken niet goed meer weggewist
kan denken uit het min of meer objectieve beeld dat ik me van onze nieuwste poëzie
heb gevormd. Uiteraard zal men de auteurs, die op het ogenblik wèl publiceren en
bundelen met de pretentie literatuur te bedrijven, niet állen in dit boek tegenkomen.
Ik ben werkelijk ruimhartig genoeg, waar het erom gaat de grenzen af te bakenen
van wat voor mij ‘moderne poëzie’ is - waarschijnlijk zelfs àl te ruim - maar er zijn
nu eenmaal grenzen. Er doen in onze nieuwe poëzie allerlei lieden mee, die ik per
se niet (een enkele maal nòg niet) au sérieux kan nemen, hetzij omdat hun verzen
weinig of niets met poëzie uitstaande hebben, hetzij omdat ik hen qua levensbesef
of taalgebruik typisch ‘on-modern’ vind. Ik nam ze in mijn bloemlezing niet op en
houd mij dus ook in deze inleiding niet met hen bezig, noch in het algemeen gedeelte,
noch in de schetsen die ik van elk der dichters afzonderlijk zal geven. Wel zal ik
enkelen van hen nog even ter sprake brengen in een soort appendix.
Zoals ik al te kennen gaf: ik vind de poëzie van de laatste jaren een nogal
bemoedigende aangelegenheid.
Ik schrijf dit onbekommerd neer, ofschoon ik weet dat juist in de literaire critiek
veelal het tegendeel wordt gesuggereerd, nl. dat de middelmaat zich zou breedmaken
in onze poëzie. Ik heb mijnerzijds geen enkele behoefte daarover te twisten, - men
mag er gerust zo over denken. Alleen dit: ik geloof dat de middelmaat wel eens
sterker op de voorgrond is getreden dan op het ogenblik. Waarde-oordelen kunnen,
naar men zegt, slechts op grond van vergelijking worden geveld. Stelt men het zó,
goed - maar juist wanneer ik onze hedendaagse poëzie leg naast die uit vroegere
perioden, kan ik bepaald niet pessimistisch zijn. Trouwens evenmin, wanneer ik een
vergelijking tracht te maken met de poëzie, die door de jongeren in Frankrijk en de
angelsaksische landen wordt geschreven; om van het duitse taalgebied maar te
zwijgen.
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Intussen wil ik graag bekennen, dat ik mij niet altijd behagelijk voel bij zoveel vertoon
van talent. En juist omdat ik dat bij mijzelf meen te verstaan, heb ik de indruk dat
het ditzelfde gevoel van onbehagen is, van waaruit sommige critici hun reserves en
afwijzende gedesinteresseerdheid kenbaar maken. Vergis ik mij niet, dan staat het
verwijt van ‘middelmatigheid’ namelijk goeddeels voor de overweging, dat de nieuwe
poëzie... nee, waarachtig niet slecht is, maar dat er tegenwoordig zo véél lieden in
de literatuur rondlopen die goede verzen schrijven... Dat roept een alleszins
verklaarbaar wantrouwen wakker en om zich zowel tegen die veelheid van talenten
als tegen dat wantrouwen te wapenen, heeft men dan de discriminatie ‘epigonisme’
vlak bij de hand. Zo hoor ik wel eens de opmerking maken, dat het gebrek aan
werkelijk uit-stekende figuren aan het panorama dat de na-oorlogse poëzie biedt
dimensie onthoudt. Voor die overweging zou ik iets kunnen voelen, ware het niet,
dat ik persoonlijk wel degelijk uitblinkers zie. Het komt mij nl. voor dat dichters als
Vroman, Van der Graft, Rodenko, Lodeizen en misschien ook Charles, Elburg, Van
Tienhoven, Van der Molen, Lucebert en Campert, stuk voor stuk een goed, althans
opmerkelijk figuur zouden slaan in de na-oorlogse wereldliteratuur, indien zij niet
toevallig nederlands schreven. En overigens spreekt het toch beslist niet dadelijk ten
nadele van onze jonge poëzie, dat er nog verschillende dichters zijn die weliswaar
in de schaduw van deze hoogste bomen staan, maar zich in die schaduw dan toch
kunnen handhaven, zelfs zonder al te veel van hun groeikracht en evenwicht aan hen
te ontlenen. Anders gezegd: het gemiddeld peil van het werk der naoorlogsgeneratie
- men kan ook zeggen: de ‘middelmaat’ - ligt hoger dan tevoren; en al ben ik het
eens met degenen die wat sceptisch riposteren, dat de betekenis van een cultuur of
van een episode uit die cultuur als het erop aankomt slechts aan haar toppunten wordt
gemeten, - ik geloof dat we ons daarover toch wel mogen verheugen.
Overigens is dit boek niet de plaats om over deze en dergelijke kwesties te
discussiëren. Ik discussieer er liefst zo weinig mogelijk in, omdat iedere literaire
discussie hier in zekere zin betekent dat ik mijn doel uit het oog heb verloren. Ik richt
mij in deze inleiding immers niet allereerst tot de min of meer professioneel voor
poëzie geïnteresseerden - mensen die nu eenmaal van discussies leven - maar vooral
tot degenen die ik reeds aanduidde: de voor poëzie geïnteresseerden onder de lezers,
die het soms bijzonder moeilijk blijken te hebben met allerlei van haar moderne
uitingen en die graag tot de achtergronden daarvan zouden willen doordringen.
(Waarom altijd weer hautain aan hen voorbij te gaan?!) De anderen hebben mijn
bloemlezing, al is ook dié eigenlijk niet voor hen bestemd; misschien willen zij in
de eerste plaats eens op grond van het daarin bijeengebrachte werk, of een deel ervan,
bepalen of zij het niet tòch (enigszins) met mij eens zijn... Ik heb in ieder geval de
indruk dat een heroriëntering vele ‘insiders’ geen kwaad zou doen.
Voorlopig heb ik ter verantwoording genoeg gezegd, - de eigenlijke verantwoording
kan alleen met dit boek zelf gegeven zijn.
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Deel I
In het algemeen
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Hoofdstuk I
Een eerste verkenning
Als deze uitgave praematuur is, dan komt dat minder doordat er, wat de erbijbehorende
bloemlezing betreft, allerlei praematuur-gepubliceerde gedichten in zouden zijn
opgenomen - al wil ik dat niet geheel ontkennen -, dan doordat ze is ontstaan uit het
op een willekeurig ogenblik stremmen van een stroom die nog in volle beweging is;
een stroom die dus nog vele kanten uit kan. Welnu, vooral in die zin ìs deze uitgave
praematuur: de inleiding misschien nog meer dan de keuze der gedichten, die men
tenslotte op hun eigen merites kan toetsen, zonder ogenblikkelijk te vragen naar de
verdere ontwikkeling van hun dichters.
Wellicht is trouwens het beeld van de stroom, dat ik nu al voor de tweede maal
gebruikte, au fond onjuist, althans misleidend. Vormt onze moderne poëzie - en
daarmee bedoel ik dus in dit verband die van na 1945 - wel een zo duidelijk geheel,
als het enkelvoudige ‘stroom’ doet veronderstellen? Moest ik niet liever in het
meervoud spreken: van onderling zeer uiteenlopende stromingen en richtingen, die
gezamenlijk het gebied van onze nieuwe poëzie bepalen? - Ik geloof het wel; vandaar
dan ook de titel die ik zowel aan deze inleiding als aan mijn bloemlezing gaf. Het
moet ieder die de daarin vertegenwoordigde dichters onbevangen benadert immers
wel duidelijk zijn, dat zij allerminst eenparig en eenstemmig eenzelfde zaak voorstaan.
En dat uiteenlopen van allerlei literaire belangen moge dan een heel boeiend panorama
opleveren, tegelijkertijd doet het licht wat chaotisch aan. Zo is het, ook van dit
gezichtspunt bezien, zeker niet overbodig, dat er eens een poging wordt gedaan om
ordenend op deze divergentie in te gaan. Wie zich daartoe zet, dient zich er echter
terdege van bewust te zijn dat hij voortdurend gevaar loopt van het ordenen te
vervallen in het orde-opzaken-stellen, het theoretisch en bevooroordeeld
schematiseren. En het is nauwelijks een vraag of de dichters zelf dan wel tot hun
recht komen als wat zij ieder voor zich zijn.
Laat ik vooropstellen, dat ik persoonlijk mij niet in staat acht, de door velen gewenste
klare lijnen te trekken, zonder het gevoel te hebben dat ik onverantwoord te werk
ben gegaan.
Dat betekent intussen niet dat ik het per se onmogelijk zou achten een term te
vinden, een ‘noemer’, waaronder op een of andere wijze de meeste jonge dichters
zouden kunnen worden ‘gevangen’. Voor wie daar bijzonder op gesteld is, - hier
komt een suggestie die mijzelf nogal eens heeft beziggehouden en die mij althans
de overweging waard lijkt: wat onze nieuwe poëzie bepaalt is het romantisch-realisme;
of, om het nader te preciseren, romantisch realisme als houding tegenover de dingen.
Overigens ben ik a.h.w. al a priori bereid, deze term terug te nemen, want bij nader
toezien blijkt ze zo weinig gespannen, zo weinig pregnant, dat ze ter verheldering
m.i. niet zo heel veel te betekenen heeft. Er wil wat mij betreft alleen mee gezegd
zijn, dat de moderne poëzie weliswaar romantisch van aard is - in het teken staat van
onvrede met het be-
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staande, en dus van heimwee en verlangen - maar dat de dichter ‘het’ niet verwacht
te vinden door zich van de realiteit af te wenden; integendeel, hij wenst dat ‘het’ zal
gebeuren middenin de werkelijkheid die zich aan hem opdringt, a.h.w. ontvonkend
aan zijn contact, zijn conflict met haar; met andere woorden, ik zou er het existentieel
karakter van onze nieuwe poëzie mee willen aanduiden. Maar nog afgezien van de
verwarring die het moet geven, wanneer twee historisch zo tegenstrijdige begrippen
als ‘romantisch’ en ‘existentieel’ dezelfde zaak moeten karakteriseren, - daarmee is
dan misschien wèl iets gezegd over haar aard, doch totaal niets over haar voorkomen,
verwarrend gevariëerd als het is. Trouwens, ook de aard van de nieuwe poëzie is er
naar mijn idee onvoldoende en al te schematisch mee aangeduid. Deze ‘werkelijkheid
die zich aan de dichter opdringt’, derhalve zijn persoonlijke levenswerkelijkheid,
zijn psychische realiteit, zijn ‘probleem’ - in die heel oorspronkelijke zin van het
woord: wat hem voor de voeten geworpen is - en de houding die hij in zijn poëzie
ertegenover aanneemt, ìs immers geen te generaliseren aangelegenheid. En het komt
mij voor dat juist hiermee de gedifferentieerdheid van onze nieuwe poëzie ten nauwste
samenhangt.
Of deze differentiatie - meer in de lijn van degenen met wie ik in mijn
verantwoording al van mening verschilde - dan niet veeleer verband houdt met de
nog terdege werkzame beïnvloeding door allerlei literaire stromingen uit het verleden?
- Wie enige kijk heeft op de ontwikkeling van de europese dichtkunst van de laatste
vijftig à tachtig jaar, zal moeten toestemmen dat deze vraag zeker niet zonder reden
zo zou kunnen worden gesteld. Want inderdaad, de grote literaire bewegingen uit
die periode, en zelfs wel van vroeger, blijken misschien minder dan ooit te zijn
uitgewerkt. Men ontmoet werkelijk niet alleen invloed van Criterium, zoals sommigen
tot vervelens toe herhalen, zelfs niet bij de ‘traditionelen’; voor mijn gevoel is die
invloed zelfs aanmerkelijk zwakker dan die van andere stromingen. Symbolisme en
fantaisisme, neo-romanticisme en expressionisme, dadaïsme en surrealisme, om van
de moderne engelse stromingen maar te zwijgen, - in het werk van de jonge generatie
vindt men er onmiskenbaar de sporen van. Maar m.i. sluit dat mijn aanvankelijke
bewering niet uit. Is het zo ongehoord te veronderstellen, dat onze hedendaagse
dichters al naar hun aard zich hier of ginder hebben geschoold; dat zij ieder voor
zich hebben overgenomen en productief gemaakt, wat hun ter uitdrukking van die
eigen problematiek dienstbaar kon zijn?
Ik geloof inderdaad dat dit het geval is. En men kan daar redelijkerwijs toch, dunkt
mij, weinig bezwaar tegen hebben. Staan wij tegenwoordig niet àl te gauw klaar met
de banvloek: ‘epigoon’? Het is toch wel een belachelijke eis, die men tegenwoordig
op alle manieren kan horen stellen: de eis van absolute oorspronkelijkheid en
autochthonie. Alsof wij geestelijk zouden moeten presteren, waartoe wij puur
lichamelijk nog altijd niet in staat waren, nl. onze eigen vaders te zijn! Nee, van
epigonisme zou ik pas willen spreken, wanneer er in iemands werk van een eigen ik
en een eigen problematiek weinig of geen sprake is of wanneer hij zijn eigen ik aan
idioom en problematiek van zijn voorbeeld heeft uitgeleverd.
Maar om tot mijn eigenlijke betoog terug te keren: het zou niet zo erg
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gemakkelijk zijn, pure expressionisten, pure neo-romantici etc. onder de in dit boek
behandelde dichters aan te wijzen, klakkeloze adepten van bepaalde ‘scholen’. Wat
de meesten betreft moet men veeleer vaststellen, dat sporen uit heel verschillende
windstreken en geestesrichtingen tot hen zijn overgewaaid en in hun werk vrucht
hebben gezet, of liever: dat zij verschillende tradities in hun poëzie hebben
geïntegreerd. En zoals ik zelden het gevoel krijg dat ik met werkelijk epigonisme,
in de zojuist omschreven zin, te doen heb, zo heb ik evenmin behoefte deze tendentie
met de onvriendelijke term ‘eklekticisme’ af te doen. Integendeel, meestal hebben
de jongeren deze elementen persoonlijk genoeg verwerkt en ervaart men, hun
gedichten onbevooroordeeld lezend, al spoedig dat men zich met eigen en eigentijdse
uitingen bezighoudt. Waarmee natuurlijk niet is gezegd dat al deze dichters nu ook
even belangwekkend zijn.
Overigens is het onloochenbaar, dat vrij velen onder hen - gelukkig! - nog naar
hun vorm aan het zoeken zijn. Zo ziet men bv. sommigen zich van hun hoofdzakelijke
gehechtheid aan de ene traditie losmaken om zich meer in een andere te voegen; en
het is dan vaak nog moeilijk te zeggen, of dat tijdelijke escapades of definitieve
beslissingen zullen blijken of wellicht... doorgangsstadia op de weg naar een heel
nieuwe en authentieke eigen stijl.
Hoe het ook zij, onze na oorlogse poëzie is een bijzonder dynamisch en vloeiend
verschijnsel. Vandaar dan ook dat ik het adequater acht de lijnen van deze inleiding,
evenals die van de bloemlezing, wat vloeiend te houden, dan al te voorbarig tot
indeling en groepering over te gaan. Daar zit, ook voor mijzelf, iets onbevredigends
in. Ik geloof echter dat het beter is, mij in dit opzicht zwak te betonen dan de literaire
krachtfiguur uit te hangen - een rol die mij bovendien niet past - en daarbij misschien
allerlei dichters te knechten en te ontindividualiseren in de kerkers van mijn
systematiek.
De verleiding is overigens groot om, met veronachtzaming van bij-overwegingen,
tot het categoriseren van onze jonge dichters in drie groepen over te gaan: de qua
uitdrukkingswijze traditionelen, de min of meer consequente modernisten en een
tussengroep. Niet omdat die groepen onmiddellijk als zodanig in het oog zouden
springen, maar eigenlijk meer omdat sinds het verschijnen van Simon Vinkenoog's
opzienbarende bloemlezing Atonaal men zich bijna niet meer aan de suggestie kan
onttrekken, dat er in Nederland een absoluut nieuwe poëzie is ontstaan, die wordt
geschreven door een duidelijk afgegrensde groep van jongeren. Deze suggestie is zo
sterk, dat men er welhaast niet aan ontkomt om, terugredenerend, alle niet-atonalen
nu ook als traditionelen of, wanneer men onvriendelijker gestemd is, als
‘traditionalisten’ over één kam te scheren. Wie déze verdeling echter wat àl te grof
is, staat dan alleen nog de mogelijkheid open, een soort tussengroep te ontwerpen,
waarin hij allerlei figuren kan onderbrengen die qua uitdrukkingswijze zich weliswaar
van de lang-begane wegen hebben afgewend, maar (nog) niet die graad van
taalexperimentalisme hebben ‘bereikt’, die voor ‘de nieuwe poëzie’ vereist is.
Waarmee dan tevens zo ongeveer zou zijn gezegd, dat de ‘experimentelen’ vèrder
zijn dan welke andere jonge dichters

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

15
ook. Een conclusie die ik zeker niet zomaar voor mijn rekening zou willen nemen
en die mij temeer waakzaam maakte.
Want om de waarheid te zeggen: de verleiding om zo te werk te gaan, is ook voor
mij groot geweest, en ik moet zelfs bekennen dat ik serieus doende ben geweest onze
moderne poëzie op de zojuist weergegeven wijze uiteen te leggen, hoezeer ik ook
onophoudelijk door een kwaad geweten werd verontrust. - Ik had mij die drie groepen
per slot van rekening alsvolgt gedacht. Tot de traditionelen zouden te rekenen zijn,
in volgorde van ancienniteit: Frans Muller, Jan Wit, Hella S. Haasse, Mattheus
Verdaasdonk, J.W. Schulte Nordholt, Michael Deak, J. Meulenbelt, Bergman, Hans
Warren, Alfred Kossmann, Hannie Michaelis, H.J. van Tienhoven, Ad den Besten,
Hans van Straten, Harriët Laurey, Mies Bouhuys, Michel van der Plas; tot de
overgangsgroep: J.B. Charles, Leo Vroman, Koos Schuur, Max de Jong, Bert Voeten,
C. Buddingh', Guillaume van der Graft, Willem Frederik Hermans, W.J. van der
Molen, Nico Verhoeven; tot de experimentelen: Jan Hanlo, Jan G. Elburg, Paul
Rodenko, Gerrit Kouwenaar, Sybren Polet, Hans Lodeizen, Lucebert, Hans Andreus,
Simon Vinkenoog, Remco Campert.
De misverstanden, die een dergelijke categorisering zou oproepen, kwamen mij
echter op den duur onoverkomelijk voor. Welk zinnig mens zou het immers in zijn
hoofd halen bv. Meulenbelt en Van der Plas, in één groep samen te brengen, anders
dan op grond van de toch goedbeschouwd irrelevante overweging dat zowel de een
als de ander een gebonden, qua woordgebruik weinig exceptionele poëzie schrijft?
En een zelfde soort critische reserve drong zich op ten aanzien van de verhoudingen
tussen bepaalde dichters van elk der beide andere formaties: Charles en Verhoeven
samen, Hermans en Schuur, Rodenko en Hanlo. Overigens geef ik graag toe, dat de
spanningen onder de experimentelen het minst groot zijn. Hoe dan ook, men zou bij
een indeling in groepen, zoals ik die hierboven veronderstellenderwijs ontwierp, al
dadelijk moeten waarschuwen, dat deze groepen onder geen beding als ‘richtingen’
of ‘stromingen’ zouden mogen worden opgevat, omdat daarvoor de verwantschappen
niet ver genoeg reiken. En dit terwijl er vaak juist wèl verwantschap bestaat tussen
dichters, die in verschillende behuizingen zouden zijn terechtgekomen. Zo meen ik
duidelijke affiniteit te bespeuren tussen bv. Meulenbelt en Charles, Van Tienhoven
en Van der Molen, Van der Graft en mijzelf, Hermans en Rodenko, Vroman en
Elburg, ja misschien zelfs tussen de ‘traditioneel’ Schulte Nordholt en de
‘experimenteel’ Andreus. Daar komt bij dat ik ten aanzien van verscheidene dichters
bleef twijfelen of zij niet evengoed of beter in een ander verband zouden kunnen
worden geschikt, als het dan tòch op indelen aankwam. Dat zou bv. gelden voor: De
Jong, die in zijn laatste werk wel formeel, maar niet essentieel zich uit het
Forum-klimaat had losgewerkt; Hanlo, die alleen al om zijn vrij veelvuldige
prosodische poëzie in experimenteel gezelschap wat misplaatst lijkt; Van Straten,
die de laatste jaren een aantal orthodox-surrealistische gedichten schreef; Van der
Molen, die doorgaans een zo hechte vormgeving betracht, dat hij evengoed in groep
1 zou passen; Schuur, een overgangsfiguur, die echter al in Atonaal voorkomt;
Andreus, die eigenlijk pas op grond van zijn m.i. minst authentieke
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latere werk voluit ‘experimenteel’ te noemen is; Van Tienhoven die in zijn bundel
When the saints go marching in beslist nieuwe wegen is ingeslagen. Al deze
onontkoombare overwegingen accentueerden eens te meer, dat onze nieuwe poëzie
nog zózeer in statu nascendi is, dat een dergelijke indeling voorlopig in nòg sterker
mate praematuur moet heten dan deze uitgave op zichzelf al is. Het komt mij kortweg
onverantwoord voor, allerlei dichters vast te leggen op wat zij straks wellicht als
voltooid verleden tijd zullen beschouwen, ja hen te dwingen in schema's die, naar ik
vermoed, binnenkort niet eens meer een schijn van geldigheid zullen hebben.
De kwestie is trouwens ook hierdoor al zo gecompliceerd, dat men hij een
groepsindeling nu eenmaal niet alleen rekening moet houden met taalgebruik en
uitdrukkingswijze, maar ook met het levensbesef der dichters. Het is immers wel
een uitgemaakte zaak, dat de meeste ‘richtingen’ in de literatuurgeschiedenis in
aanzienlijke mate werden bepaald door wat hun vertegenwoordigers geestelijk
representeerden. Welnu, wanneer ik de nieuwste poëzie onder dat gezichtspunt bezie
- en dat ligt mij het naast, getuige bv. wat ik over het ‘romantisch realisme’ van de
jonge generatie opmerkte -, dan komen er vele nieuwe vragen bij mij op, o.a. deze:
of sommigen die ik onder de ‘traditionelen’ of in de tussengroep had gerangschikt
niet sterker met de wereld van nu communiceren, deelhebben aan haar bestaanscrisis
en dus in zekere zin ‘moderner’ zijn, dan anderen die ik tot de uitgesproken
modernisten rekende, - om maar niet eens in te gaan op de vraag, of onze poëzie
inderdáád de kant van deze modernisten opgaat en of over een jaar of tien sommige
anderen niet wellicht actueler zullen blijken te zijn (geweest) dan zij. En wat heeft
een dergelijke groepering, wat hebben dergelijke benamingen voor groeperingen dan
voor zin? In ieder geval is het evident, dat er niet alleen qua manier-van-poëzie, maar
vooral ook qua besef tè sterke (ver)banden bestaan tussen allerlei gesepareerd
ondergebrachte dichters, en verschillen tussen dichters die elkaar bien étonnés onder
één dak zouden ontmoeten, dan dat ik aan mijn onwillekeurige wens tot ordening op
de hierboven gesuggereerde wijze zou mogen toegeven. Nogmaals, de groeperingen
zoals ik ze daar aangaf, hebben totaal niets van werkelijke, innerlijk hechte
groeperingen, met uitzondering dan misschien van die der ‘atonalen’. Men zou binnen
elk van hen opnieuw kunnen en mòeten differentiëren, zich oriënterend op
overeenkomst in levensgevoel en levenshouding of onderscheidend naar de
vernieuwing van het poëtisch denken, de nieuwe ‘poëtologie’, die m.i. aan de orde
is, - ik kom daar nog op terug. En hiermee bezig zou men steeds meer de neiging
krijgen, en er tenslotte voor zwichten, om met dit hele onbruikbare indelingsschema
te breken en naar een totaal andere conceptie te grijpen.
Een andere indeling dus? Een indeling niet meer bepaald door suggesties van
avantgardistische zijde, maar alleen gebaseerd op wezenlijke affiniteiten? Ongetwijfeld, er zijn, zoals de zaken op het ogenblik liggen, verschillende
verwantschapsgroepen te construeren: Meulenbelt, De Jong, Bergman, Charles, Wit,
Kossmann, Van Straten - dichters bij wie een typisch stuk Forum-mentaliteit, een
geest van intellectuele gereserveerdheid, de poëzie mede-bepaalt en... dikwijls in de
weg staat; Deak, Verdaasdonk, Van der Plas, Verhoeven, Muller en Harriët Laurey
- de rooms-katholie-
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ken; Van der Graft, Van der Molen, Wit, Van Tienhoven, Den Besten, Charles,
Schulte Nordholt - bij wie het poëtisch klimaat sterk wordt bepaald door het conflict
tussen ‘mythisch’ levensgevoel en christelijk levensbesef (ook Verhoeven sluit zich
in zekere zin bij hen aan); Hermans, Rodenko, Vroman, Buddingh' en Polet - in wie
expressionisme en surrealisme intelligent geïntegreerd samengaan; Lucebert,
Vinkenoog, Elburg, Kouwenaar - de bij uitstek ‘gerevolteerden’ onder de
experimentelen; Lodeizen, Hanlo, Campert, Andreus - weliswaar ook
Atonaal-dichters, maar van een argelozer mentaliteit; en dan niet te vergeten degenen,
wier werk wordt gevoed door een nieuwe, lichamelijke natuurbeleving, maar dat zijn
er zó velen, van Warren tot Lucebert... Hoe dan ook, er zouden nog verscheidene
andere combinaties te ontwerpen zijn, en zeker niet geforceerd. Alleen, ze zouden
elkaar voortdurend overlappen, zoals hierboven trouwens al bleek. Een bevredigende
oplossing krijgt men dus ook op deze wijze niet.
Derhalve nog naar een derde mogelijkheid gezocht? Wie het proberen wil, probere
het, - ik pas. Ik stel mij liever tevreden met het signaleren van incidentele
verwantschappen en overeenkomsten, dan gevaar te lopen een voorbarig en niet eens
voor mijzelf voldoende te verantwoorden schema in de literatuurgeschiedenis in te
voeren.
Ik heb er dus de voorkeur aan gegeven niet te systematiseren, althans niet meer
dan ik verantwoord achtte. Zelfs heb ik geen speciale volgorde ontworpen, waarin
ik de representanten van de jonge nederlandse dichter-generatie zal gaan behandelen,
uit vrees dat deze toch nog als dè groepering, althans als ‘de groepering-volgens-mij’,
zou worden aangemerkt, - ik ken de heren literatuurhistorici! Zowel in het tweede
deel van deze inleiding - de korte beschouwingen over de diverse dichters afzonderlijk
- als in mijn bloemlezing ging ik dus eenvoudig volgens ancienniteit te werk. Uiteraard
niet in de veronderstelling, dat die ook maar enigszins bepalend zou zijn en een
harmonische overzichtelijkheid zou opleveren. Integendeel, misschien juist om
duidelijk te maken, hoe gedifferentieerd onze na-oorlogse poëzie wel is en hoe grillig
de stukken op dit ogenblik nog door elkaar liggen.
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Hoofdstuk II
Critische praemissen
Na aldus het stroomgebied van onze nieuwe poëzie voorlopig te hebben verkend maar van een zekere afstand, als een panorama - wordt het nu zaak dat ik mij erìn
waag. Het zal echter nodig zijn, eerst enigszins duidelijk te maken hoe en van welke
praemissen uit ik denk te werk te gaan. Ik geloof trouwens, dat ik mij daarmee al
onmiddellijk blootstel aan de risico's van de stroom...

I
De primaire bestemming van dit boek bepaalt uiteraard wat erin aan de orde zal
komen. En zoals ik in mijn verantwoording al te kennen gaf: het wil niet zozeer een
literair-critische studie zijn, hoofdzakelijk bestemd voor de ‘mensen van het vak’,
als wel een, voor breder kring bedoelde, verhelderende inleiding tot en karakteristiek
van de poëzie der na-oorlogse dichtergeneratie. Ik beschouw het dan ook als mijn
voornaamste opdracht, te trachten het levensgevoel waaruit deze poëzie voortkomt
te peilen en de ‘eigen achtergronden’ van onze jonge dichters, hun houding temidden
van en tegenover de dingen, hun ‘philosophy’, op het spoor te komen. Uiteraard kan
het literair-critische niet achterwege blijven, maar het zal pas in tweede instantie aan
het woord mogen komen. Wat niet betekent dat ik het van secundaire betekenis acht...
Deze volgorde klopt trouwens met mijn benadering van poëzie in het algemeen.
Zou niet in haar de enige mogelijkheid gelegen zijn om zich op een
menselijk-vruchtbare wijze, en vooral adequaat, met poëzie in te laten? Zou de criticus
niet telkens weer moeten trachten het gedicht te ‘duiden’ tot op zijn eigen
vooronderstellingen en daarbij aanvaarden dat deze misschien volkomen in
tegenspraak zijn met die van waaruit hij zelf leeft, werkt en denkt? En zou het er niet
op aankomen pas dan een critische waarde- en plaatsbepaling te beproeven? - Ik
geloof het wel. Het is althans een wijze van poëzie-benadering die mij zozeer ter
harte gaat, dat ik haar niet zou willen inruilen voor een specifiek literair-critische
methode of wat men daar tegenwoordig veelal onder blijkt te verstaan. Afgezien
trouwens van de vraag, of ik die wel zou kunnen hanteren, - men moet daarvoor
misschien een veel meer systematische geest zijn.
Natuurlijk, ik heb wel de tegenspreker opgemerkt, die mij voorhoudt dat ik toch
ongetwijfeld ook zelf van bepaalde critische normen uitga, wanneer iets dat het
voorkomen van poëzie heeft zich bij mij aandient. Ik kan dat niet geheel ontkennen,
al vind ik het woord ‘norm’ rijkelijk ‘bewust’ voor de meestentijds vrij intuïtieve
reactie die een ‘gedicht’ in eerste instantie bij mij oproept. Is er wel iets anders over
te zeggen, dan dat zij samenhangt met dat ondefinieerbare ‘orgaan voor poëzie’, dat
sommigen bezitten, anderen niet, en dat bij wéér anderen alleen maar rudimentair
aanwezig is? - Toen ik zoëven echter over het
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‘benaderen van poëzie’ sprak, bedoelde ik daarmee aan te duiden de beoordeling
van datgene wat als inderdaad-op-een-of-andere-manier-poëzie die eerste contrôle
is gepasseerd. En met de ‘specifiek literair-critische methode’ om poëzie te benaderen
had ik op het oog de maar al te vaak toegepaste methode om vanuit een veilige eigen
positie allerlei dichters in bij voorbaat gereedstaande hokjes te dirigeren, de deuren
daarvan dicht te werpen en vervolgens daaraan met grote letters de grondprincipes
van die eigen positie als alleengeldend te proclameren. Ik geloof dan ook niet, dat
ik van de aan het eind van de vorige alinea beleden nood een deugd maak, wanneer
ik beweer, dat men een dichter geen recht kan doen, zonder te zijn begonnen hem
op de door mij voorgestane, allereerst ‘menselijke’ wijze te ontmoeten. Wat men als
criticus daarnà doet, kan nog heilloos genoeg zijn, maar wanneer déze voorwaarde
niet is vervuld, mist zijn oordeel al bij voorbaat alle gezag voor mij. Het kan er toch
bv. niet om gaan, dat men in zijn - ongetwijfeld gerechtvaardigde - drang om in de
literatuur van zijn tijd leidinggevend en richtingwijzend op te treden, met autoritaire
pretenties andersgeaarde karakters het uitgroeien tracht te beletten? Het kan er toch
niet om gaan, dat men, wie zich aan die pretenties onttrekt, op een gemakkelijke
wijze onschadelijk poogt te maken, bv. door hem met het odium ‘epigoon’ te belasten?
- Om nog maar te zwijgen van de ‘critici’, die door hun gebrek aan ‘antenne’ alleen
oor hebben voor wat er in hun eigen benauwde straatje wordt gezongen en zich er
overigens toe bepalen, in wat als ongearticuleerd geruis verder nog wel eens door
hen wordt opgevangen naar reminiscenties te speuren. Wat natuurlijk weinig moeite
kost, omdat voor een hardhorende ieder geluid nu eenmaal op ieder geluid lijkt. Hoe
dan ook, ik weiger mee te doen aan het au fond goedkope geheugen- en
intelligentiespel ‘invloedje-aanwijzen’, waar sommigen zo genoegelijk mee bezig
kunnen zijn.
Achter deze weigering, of positiever: achter mijn ideeën over poëziecritiek, zit
minder een humanitair motief - zoals men uit het voorgaande wellicht zou kunnen
concluderen - dan het besef dat het noodzakelijk is een dichter naar zijn eigen intenties
te verstaan en hem aan de realisatie daarvan te meten, wil men de betekenis van zijn
poëzie kunnen bepalen. Ik zal nog gelegenheid hebben daarover te spreken; laat ik
voorlopig volstaan met te verklaren dat ik goede nota heb genomen van Bloem's
opmerking, dat met de beste intenties veelal de slechtste gedichten worden
geschreven...
Onbevangenheid dus, - dat is, in één woord, de zaak waarvoor ik hier een pleit voer.
En ik geloof dat onze letterkunde ook in ander opzicht dan het strikt literaire daarbij
gebaat zou zijn, nl. wanneer ik haar, zoals speciaal in dit boek, zie in haar relatie tot
de lezer. De consequentie van de onderbrengingsmanie van vele critici is immers
óók, dat de lezer, die over het algemeen niet zo bijzonder met richtingen, indelingen,
groeperingen etc. op de hoogte is, telkens opnieuw nièt wordt bereikt of het allang
gelooft... En ook in verband hiérmee acht ik het van het grootste belang, dat er een
meer onbevooroordeelde houding door de critiek wordt aangenomen. Waarmee ik
overigens niet
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wil suggereren, dat ik heel in mijn eentje iets totaal nieuws of in onbruik geraakt zou
voorstaan; ik denk nu alleen maar aan de niet alleen buitengewoon vernuftige, maar
vooral ook wezenlijk ‘verstehende’ wijze waarop een man als Simon Vestdijk zijn
essays en critieken schrijft. En zo zouden er nòg wel enkele namen te noemen zijn.
Maar dit terzijde. - De onbevangenheid die ik aan de orde stel betekent allesbehalve
dat ik de waan koester mijn eigen vooronderstellingen absoluut te kunnen opzijzetten
voor die van de dichters met wie ik mij occupeer. Dat zou niet alleen een illusie zijn,
maar ook een ten enenmale ongewenste situatie: wie dat deed zou immers zichzelf
prijsgeven, - hij zou zich reduceren tot niet meer dan een schaduw van telkens andere
figuren. Wat ik er wèl onder versta? - Dat ik mij tot elke prijs bereid wil houden de
ander in zijn poëzie als ànder - als anders dan ik - te ontmoeten. Pas in deze relatie
- ze heeft dus tòch wel iets met ‘humaniteit’ te maken - doet die ander zich aan mij
voor als wie hij werkelijk is: tegen de achtergrond van mijn anders-zijn tekent zijn
gestalte zich immers zo scherp mogelijk af. En pas op deze wijze ook zal ik in staat
zijn ontdekkingen te doen in wat hij mij te zeggen heeft en iets van mijn blijdschap
daarover op anderen over te dragen. Ik meen dat het alleen zó mogelijk is, zoal niet
de weerstanden dan toch bepaalde weerstanden bij de poëzielezer weg te nemen. En
dat is een zaak die, heel eenvoudig, de levensvatbaarheid van onze nieuwe poëzie
raakt. Ik hoop er dan ook blijk van te geven dat het mij ernst is met deze overtuiging.
Een boek als dit mag dus alleen ontstaan uit een hardnekkige, hòe vaak misschien
ook mislukkende, poging om tot de eigen achtergronden van de erin
vertegenwoordigde dichters door te dringen en pas van daaruit tot een oordeel te
komen. Om het min of meer aanschouwelijk voor te stellen: na mij in de eigen wereld
van de dichter te hebben ingelezen, mij om te keren en zijn poëzie nu a.h.w. van
binnen uit opnieuw te lezen. Pas op deze manier blijkt of de eigenlijke intenties van
de dichter zijn gerealiseerd; pas zo is het mogelijk een juist oordeel over zijn
vormgeving uit te spreken. Dat impliceert voor de goede verstaander, dat naar mijn
mening aan poëzie geen recht wordt gedaan, wanneer men haar benadert met allerlei
‘algemeen geldige’ aesthetische normen en normpjes, om maar niet te reppen van
levensbeschouwelijke vooroordelen. Men doet haar alleen recht, wanneer men haar
zo veel mogelijk meet aan haar eigen inhaerente criteria. Ik weet dat er een ogenblik
kan komen, waarop men niet anders kan dan juist die inhaerente criteria afwijzen,
omdat uitgerekend zij het ontstaan van poëzie in de weg staan. Maar voorshands zou
ik er alleen uit willen concluderen, dat, om in onze nieuwste poëzie te blijven, een
vers van bv. Lucebert vanuit geheel andere critische vooronderstellingen - andere
normen, een andere gezichtshoek - moet worden beoordeeld dan bv. een gedicht van
J.W. Schulte Nordholt, omdat het immers uit totaal andere poëtische
vooronderstellingen is voortgekomen; men moet er bovendien verschillende dingen
van verwachten. Maar wat is nu het vreemde? - Dat jùist wanneer men allerlei zeer
uiteenlopende dichters van de jonge generatie - over hun onderlinge divergentie sprak
ik in het vorige hoofdstuk - op deze
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telkens opnieuw aangepaste wijze tegemoettreedt, men, naar mijn persoonlijke
ervaring, een sterke indruk krijgt van onderlinge verwantschap: het is dezelfde wereld
waarop zij al naar hun aard en aanleg verschillend reageren en die men zo in velerlei
aspecten zich ziet ontvouwen.
Kortom, er is eigenlijk maar één norm, die ik bij de beoordeling van poëzie absoluut
zou willen laten gelden, nl. de relatieve norm van de realisatie der eigen intenties.
En het komt mij soms voor, dat zelfs die prealabele intuïtieve reactie op wat zich als
poëzie voordoet, die beoordeling op het eerste gezicht of het eerste gehoor, eigenlijk
al onbewust door déze norm werd bepaald. Met andere woorden: het gaat er in de
eerste plaats om, te onderzoeken of iemands poëzie adequaat is, d.w.z. in hoeverre
wat hij zegt adequaat is aan wat hij te zeggen heeft.
Is het nodig serieus in te gaan op de interruptie van de grappenmaker, die opmerkt
dat volgens deze redenering ook een wiskundige formule aanspraak maakt op de
naam van poëzie, omdat er immers adequaat in is uitgedrukt, wat er ten aanzien van
de erachter liggende werkelijkheid moest worden gezegd? Neen, - in zoverre we het
immers over poëzie hadden en ik geen ogenblik suggereerde dat alles wat adequaat
van uitdrukking is poëzie zou zijn. Ja, - in zoverre door een dergelijke verwijzing
naar mathematica en physica het begrip ‘exact’ binnen onze gezichtskring komt.
Want ook in de poëzie komt het op exactheid aan, zij het dan een andersoortige dan
die van de exacte wetenschappen. Het is misschien goed, dat we daarbij alvast even
zijn bepaald.
Of deze absoluut-gestelde relatieve norm van de adequatie, deze dialectische
positie, nu niet op een of andere wijze kan worden vereenvoudigd tot een scherper
omlijnde definitie? Laten we het eens proberen. Substitueren we voor het eerste lid
van de hierboven gegeven ‘vergelijking’: ‘wat de dichter zegt = (moet zijn) wat de
dichter te zeggen heeft’ de bekende: ‘wat zich als poëzie aandient’ en voor het tweede
lid: ‘poëzie’, dan blijkt die ene norm derhalve simpelweg zo formuleerbaar, dat wat
zich als poëzie aandient ook inderdaad poëzie zal hebben te zijn... Een flauw grapje
nu ook mijnerzijds? Misschien toch niet. Want op deze wijze blijkt de oplossing van
de moeilijkheid plotseling toch weer enigszins verschoven, en wel naar die eerste
spontane overwegingen t.a.v. poëzie, de overwegingen die ik met een misschien wat
hautain ‘die het heeft, die heeft het, - die het niet heeft, heeft het niet’ in het vage
meende te kunnen laten... Wij herkenden intuïtief wat poëzie is? - goed, maar het
blijkt nu tòch nog tot een soort nadere definitie van dat gevoelsmatige te moeten
komen. Op gevaar af dat ik ga rationaliseren. Want dat is steeds gebeurd, wanneer
iemand meende de essentie der poëzie nauwkeurig te kunnen bepalen. De poëzie
schijnt zich aan bepalende formuleringen te onttrekken. En misschien dat we dat
spoedig beter zullen verstaan.

II
Laat ik overigens niet al te tastend en al te zeer in gesprekshouding blijven spreken.
Het lijkt mij beter, nu verder zo geserreerd mogelijk weer te geven hoe ik over deze
dingen denk.
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Ik wil dan beginnen uitdrukkelijk in overweging te geven, dat poëzie allerminst een
opzichzelfstaand verschijnsel is. Zelfs de kunst in het algemeen is dat eigenlijk niet.
Kunst, derhalve inclusief de poëzie, behoort van oudsher tot dat uitgebreide complex
van menselijke activiteit, dat wij ‘cultuur’ noemen. En cultuur, alle cultuur, is
ordening. Ordening van de ‘chaos’, in de zin van: het amorphe geheel van
verschijnselen, dat, buiten ons èn in ons, zich aan ons voordoet. Cultuur betekent,
dat de dingen in een zinvol verband worden geschikt: dat de akker wordt bebouwd,
dat de goden worden gekend en vereerd, dat de innerlijke bewegingen van het
mensenhart in vaste banen worden geleid. Het gaat in de cultuur om zinsonthulling
en zingeving van het gegevene: het bestaande, de werkelijkheid of hoe men het verder
uitdrukken wil. Nu is het echter zo, dat de kunst haar éigen wijze heeft om een
ordening der dingen tot stand te brengen; zij beschikt over mogelijkheden die alleen
zij kent, - en bij de gratie dáárvan alleen bestaat zij. Ook, en voor mijn gevoel bij
uitstek, de poëzie. Zij heeft te maken met, is gericht op datgene wat in en achter het
gegevene zich voortdurend aan onze greep onttrekt: het eigenlijke geheim, de zin
der werkelijkheid. Ik zou ook kunnen zeggen: de waarheid van de werkelijkheid,
mits men dat woord niet onmiddellijk metaphysisch opvat. (Men zal echter begrijpen,
waarom Kierkegaard de kunstenaar heeft genoemd: ‘unmittelbar zu Gott’). De poëzie,
- zij tracht niet deze ‘zin’ in allerlei redelijke bewoordingen en logische formules te
vangen, haar axiomatisch te construeren; zij praat er niet over, academisch en
theoretisch. Neen, zij poogt dit geheim onophoudelijk experimenteel,
proefondervindelijk, te attraperen (in zoverre is de term ‘experimentele poëzie’ voor
die van onze jongste generatie dan ook een tautologie), door onmiddellijk en concreet
op die werkelijkheid betrokken te zijn. Alleen de poëzie ‘bereikt’ de dingen. De
ordening die zij aanricht is deze, dat ze het geheim aan het licht brengt; haar enige
bestaansreden is: het geheim rechtstreeks te zeggen, het uit te spreken, tastbaar te
maken. En aansluitende op wat ik zoëven opmerkte, zou ik ook kunnen stellen: zij
is poëzie om de waarheid te zeggen. Alleen dichters spreken de waarheid, - zelfs al
liegen zij haar, zoals Aafjes het uitdrukte.
Ik gebruikte twee ‘zware’ termen: ‘de werkelijkheid’ en ‘de waarheid’. De
werkelijkheid, - zij is actief en dynamisch (dat ligt etymologisch in het woord
opgesloten; het stamt immers van het werkwoord ‘werken’); zij is een krachtveld,
de bodem waarin nog ongeactiveerde potenties sluimeren. Zij is de akker, waarvan
de mogelijkheden geheel of ten dele werden gerealiseerd; misschien vaker nog het
braakland, dat wij lieten verkommeren en dat nu verwildert tot een woestenij, of het
oerwoud dat ons dreigt te overwoekeren en naar het leven staat. Deze werkelijkheid,
- zij is het waaraan wij mens worden, en we kennen haar slechts als onze persoonlijke
levenswerkelijkheid, m.a.w. in onze eigen relatie tot de dingen. Het typisch en tegelijk
ook tragisch kenmerk van de moderne mens is nu, dat zij voor hem grotendeels
bestaat uit een zielservaring, waaraan objectief veelal niets meer schijnt te
beantwoorden. Wat m.i. de oorzaak daarvan is, wordt in het volgende hoofdstuk
nader toegelicht.
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De andere van de twee ‘verzadigde’ termen die ik bezigde is: de waarheid. Dat wil
in dit verband vanzelfsprekend zeggen: de waarheid, zoals zij uit onze persoonlijke
levenswerkelijkheid oplicht, het geheim zoals het zich in òns leven, als de zin van
dat leven, te vermoeden geeft. En het is duidelijk dat, gezien het vaak
hyper-individueel karakter der werkelijkheid(servaring) ook deze waarheid, dit
geheim, voor ons, moderne mensen, van zeer subjectieve aard is.
Het typische van de poëzie, alle waarachtige poëzie van alle eeuwen en alle volken,
is nu dat zij het geheim der werkelijkheid openbaart als geheim. Zij spreekt het uit
en verhult het tevens. Verhult het althans voor allen die het via een andere logica
dan die van het vers benaderen willen. Het gaat in de poëzie derhalve om dingen die
op geen enkele andere wijze te zeggen zijn, en zij is zelf een wijze van zeggen die
incommensurabel is en autonoom. Waar men het zo niet aantreft, waar men het
geheim niet voelt trillen in rhythme en woordgebruik, daar is, kort en goed, van
poëzie geen sprake. ‘Il y a des mots qui font vivre’, - àls zij dat doen dan is het,
doordat zij zelf leven van dit geheim.
En de belangrijkste conclusie uit wat ik hier heb opgemerkt? - Dat alle echte poëzie
ipso facto irrationeel is!

III
In het licht van het bovenstaande zal nu ongetwijfeld duidelijker zijn, wat ik bedoelde,
toen ik opmerkte dat het bij de beoordeling van poëzie er op aankomt, na te gaan of
zij beantwoordt aan haar eigen inhaerente norm, na te gaan of de intentie, de
‘strekking’ der werkelijkheidsbeleving, tot haar recht komt. Ik heb deze norm absoluut
gesteld; maar aangezien poëzie zich nu eenmaal nooit in het algemeen manifesteert,
doch steeds als een gedicht van een dichter, gebonden aan zijn eigen werkelijkheid,
zal deze absolute norm zich noodzakelijkerwijs moeten relativeren tot de telkens
weer actuele overweging, of en in hoeverre wat de dichter zegt adequaat is aan wat
hij te zeggen heeft.
Men zal nu ook begrijpen dat dit uitgangspunt enige onmiddellijke consequenties
heeft, die beperkend genoeg zijn t.a.v. mijn mogelijkheden tot positieve waardering.
Het houdt mij in elk geval verre van het poëtisch omnivorisme, dat sommigen
misschien al begonnen te vermoeden. Integendeel, het betekent dat ik heel veel van
wat voor poëzie doorgaat, zelfs in de ogen van de vakman, afwijs of hoogst
onbelangrijk acht. En het is daarentegen hièrom, dat ik fiducie heb in het werk van
de jonge nederlandse dichtergeneratie: omdat zij van de dingen die ik hierboven
stelde welhaast over de hele lijn weer weet heeft. Wat niet wegneemt dat ook ten
opzichte van haar mijn reserves groter zijn dan men eventueel uit mijn bloemlezing
zou kunnen opmaken.
De eerste beperking dus van mijn waarderingsmogelijkheden. Wanneer ik stel dat
het er voor de dichter om gaat zich zodanig te uiten dat ‘wat hij zegt adequaat is aan
wat hij te zeggen heeft’, - dan impliceert dat natuurlijk in de eerste plaats dat hij ‘iets
te zeggen moet hebben.’ Ik bedoel daarmee niet - dat mag ik nu toch wel als van-
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zelfsprekend-duidelijk veronderstellen - dat hij rationeel exact zou moeten weten,
wat voor inhouden hij in zijn versvormen moet gieten. Integendeel, dat soort weten,
ontstaan uit de superioriteitswaan van een rationalistisch vergiftigd denken, staat die
adequatie juist in de weg. Ik bedoel er wèl mee een soort ‘onderweten’ - het woord
is, geloof ik, niet van mij, maar het ontgaat mij van wie ik het leen -, dat slechts daar
kan oplichten, waar de mens als totaliteit betrekkingen met de werkelijkheid aangaat.
Of moet ik zeggen: betrekkingen, waarin hij zijn eigen werkelijkheid ontdekt, waarin
hij tot existentie komt? Hoe dan ook, ik ben met deze formuleringen, dunkt mij, dicht
in de buurt van de duitse existentiefilosoof Martin Heidegger. Heidegger ziet het als
de taak, liever: de zaak der kunst, ‘werkelijkheden bloot te leggen’. - Ze kan dat
alleen, waar de kunstenaar ‘in der Lichtung des Seins’ verkeert, op de plek waar het
geheim, de waarheid van de werkelijkheid zich aan hem te onthullen geeft. Wanneer
de dichter die plek, anders gezegd: wanneer hij zijn levenswerkelijkheid ontvlucht,
misschien juist via de poëzie, moge hij nòg zo schone voortbrengselen produceren,
maar heeft hij zijn eigenlijke opdracht, zijn roeping verloochend. Ik kan mij hierin
vrijwel vinden; mijn enige bezwaar is, dat Heidegger, op misschien typisch-duitse
wijze, wel wat èrg zware accenten legt, zo bv. wanneer hij die roeping nader preciseert
als: vates, Künder, te zijn. Dit staat echter ook voor mij vast: er wordt van de dichter
een totale menselijke inzet gevraagd, kortom persoonlijkheid. Hij zal iets te zeggen
moeten hebben, schreef ik, - en dit blijkt nu dus goeddeels te moeten worden verstaan
in de zin die het literair spraakgebruik terecht aan deze woorden toekent. Poëzie zal
haar existentieel gehalte moeten bewijzen, - anders is zij niet meer dan waardeloze
aestheterij.
Daarmee is de tweede beperking dus al gegeven: een poëzie die alleen bestaat bij
de gratie van allerlei aesthetische overwegingen moet ik afwijzen. En wel, omdat ik,
zoals ik eigenlijk al liet blijken, de aesthetische houding tegenover de werkelijkheid
verwerp: zìj is het immers bij uitstek die de dichter verhindert tot existentie te komen.
Vandaar dat ik de min of meer paradoxale uitspraak waag: de talentvolle aestheet is
de grootste vijand van de poëzie Zijn resultaten lijken vaak bedriegelijk veel op
poëzie, en misschien zìjn ze het soms ook wel, doordat op één of andere manier hun
eigenlijke teneur werd doorkruist door een plotseling zich present-stellende ‘ernst’.
In het algemeen echter meen ik te moeten staande houden: werkelijke poëzie wordt
niet geboren uit talent alleen, maar uit het huwelijk van talent en persoonlijkheid.
Persoonlijkheid dan verstaan als strekking-naar-menszijn. De ware aestheet
bekommert zich daar niet om; zijn houding is die van de toeschouwer, die zich
tegenover de dingen stelt en ze slechts accepteert voorzover ze hem behagen; hij
staat niet toe dat ze hem tot werkelijkheid worden en.... loopt daarmee telkens weer
zijn eigen kans op werkelijkheid, kortom zijn menswording mis. Aestheticisme, het is de houding van degene die van de kunst verwacht dat zij behaagt en die aan
dat behagen haar waarheidskarakter graag opgeofferd wil zien. Want we moeten ons
niet vergissen: de waarheid in het schone te zoeken is een onzakelijke illusie
geworden. Schoon (en goed) en waar worden niet meer in een voor-
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treffelijke harmonie als die der Grieken bijeengehouden, zodat men ze promiscue
zou kunnen dienen. Dat zal in het volgende hoofdstuk nog uitvoeriger ter sprake
komen.
Wijs ik hiermee dus alle aesthetische motieven af, zowel aan de kant van de dichter
als aan die van de criticus? Neen, daartoe heb ik geen reden. Ik kant mij alleen tegen
diè aesthetische vooronderstellingen, die - bij de dichter - het waarheidskarakter der
poëzie vervalsen en - bij de criticus - als vaststaande criteria opgeld doen, waarmee
toegerust hij zich ‘belangeloos’ tegenover het gedicht stelt, zonder te beseffen dat
het hem juist in de huid wil kruipen, om het ook daar in trilling en tot gisting te
brengen. De hantering van dergelijke aesthetische apriori's heeft trouwens haar tijd
gehad, en de aestheten-poëzie evenzo. Men begrijpe mij dus goed: daarmee bedoel
ik niet dat een gedicht per se ‘onaesthetisch’ zou moeten zijn (al kan dat zeer wel!)
of, om dit misschien te zwaar belast woord te vermijden: lelijk. Ik bedoel alleen dat
andere factoren meer bepalend zijn geworden voor (de waarde van) het gedicht. Dit
inzicht ontslaat de dichter echter zeker niet van een stuk vormproblematiek. Ik zeg
dat met enige nadruk, omdat ik telkens weer moet constateren dat allerlei verzen
eenvoudig mislukt zijn, doordat het hun maker aan kunde, smaak of geduld ontbrak.
Terwijl het zoeken naar de adequatie tussen het te-zeggene en de uiteindelijke vorm
die het moet vinden toch stellig ook een zeker ‘kunnen’ insluit, een ambachtelijke
gepraedisponeerdheid, samengesteld uit kennis en aanleg. Zo spreekt het vanzelf dat
een innig vertrouwd-zijn met de taal en haar mogelijkheden niet hoog genoeg kan
worden getaxeerd; zij is tenslotte het dichterlijk materiaal bij uitnemendheid. Ik kan
deze dingen hier echter onmogelijk in extenso behandelen; wie erover geïnformeerd
wil zijn verwijs ik naar de uitstekende bundel verhandelingen over poëzie van S.
Vestdijk, De glanzende kiemcel, een boek waarmee ik het overigens vrijwel van
bladzij tot bladzij ergens oneens ben...
Geen rigoreuze verwerping dus van onverschillig welke aesthetische argumenten,
- wèl verzet tegen de vastliggende aesthetische criteria, waarvan allerlei poëziecritici
nog altijd blijken uit te gaan. Tot de telkens wisselende inhaerente normen, waaraan
de poëzie van onze moderne dichters moet worden gemeten - derhalve relatieve
criteria - behoren ook aesthetische, formele normen, die niet als algemeenheden te
fixeren zijn. De criticus zal met een grote geestelijke elasticiteit en openheid telkens
weer moeten trachten, déze op te sporen, alvorens te oordelen. Wat mijzelf betreft,
ik vermoed dat temidden van de vaak moeilijk grijpbare, in het onderbewuste
bezonken motieven die een rol spelen bij mijn benadering van poëzie nog wel hier
of daar een aesthetisch vooroordeel van de kwalijke soort hardnekkig zijn
goedvermomd leven leidt - men kan nu eenmaal niet zomaar uit zijn verleden
wegstappen -, maar ik geloof dat de invloed ervan toch wel zeer gering is geworden.
Steeds meer besef ik dat de hedendaagse kunst niet meer kan bestaan, en in feite ook
niet meer bestaat, bij de gratie der Schoonheid, deze aanbiddelijke godin die haar
eigen theologie had: de als heilig en onfeilbaar gedoceerde aesthetica; steeds meer
besef ik dat het de hedendaagse kunst niet meer kan gaan om de nu eens smartelijke,
dan weer verrukkende
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gehoorzaamheid aan deze godin. En naar het mij voorkomt wordt een en ander steeds
algemener ingezien of onbewust vermoed; getuige bv. het merkwaardige feit, dat,
zoals Hans van Straten eens opmerkte, wij tegenwoordig minder grif een geslaagd
gedicht als ‘mooi’ qualificeren dan als ‘goed’. Kortom, wij geloven niet meer in de
schoonheid!
Tant pis, - zal men misschien zeggen, maar vóórdat men het zegt of althans in dit
oordeel verhardt, kan het goed zijn, toch in ieder geval nog Hoofdstuk III - waarnaar
ik al vaker verwees - te lezen. Daar volgt nl. nòg het een en ander over de breuk met
het aestheticisme, nu meer behandeld uitgaande van de fundamentele problematiek
der moderne dichters, uitgaande van de ‘artistieke vertwijfeling’ (Hans Redeker),
die ik uit hun werk meen te verstaan.
Nogmaals, ik ben niet zo ascetisch en rechtlijnig, dat ik iedere vorm van
‘aesthetische’ zorg en ‘aesthetische’ critiek verwerp. Zou dat niet wat vreemd zijn
voor iemand die zich in zijn eigen poëzie toch wel duidelijk met een stuk aesthetische
problematiek inlaat, al weet hij vaak zelf niet goed hoe? Trouwens, het vermogen
tot bewondering en schoonheidsgenieting is ons ingeplant, en betekent dat niet alleen
al een appél om het dan ook te laten functionneren? Waar ik mij echter aan erger,
dat zijn de lieden - kunstenaars en critici - wie het blijkbaar niets zegt dat schoonheid
volkomen koud kan zijn en hen koud kan laten, terwijl, wanneer zij soms één
onbedacht ogenblik ongepantserd zijn, juist daar ontroeringen bij hen worden gewekt,
‘schoonheidsontroeringen’ zelfs, waar zij als echte aestheten, adepten van de
enig-ware theologie der Schoonheid, daarvoor nauwelijks een reden kunnen
aanwijzen, tenzij redenen die niet stroken met de dogmatiek; lieden die zelfs nu nog
niet inzien, dat er aan die dogmatiek dus wel het een en ander blijkt te mankeren!
Waar ik mij tegen verzet, dat is het bedacht-zijn op schoonheid als op een laatste
waarheid, terwijl zij op zichzelf niet meer is dan een bloedeloze schim. Om het met
de woorden van de soms merkwaardig moderne dichter J.C. van Schagen te zeggen:
‘Mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf, ze weten van dienen niet.’
Wanneer ik merk, hoe bv. sommigen van onze jongste dichters, kennelijk
anti-aesthetisch als ze zijn georiënteerd - althans anti-aesthetisch wat de ‘oude’, maar
nog altijd vigerende aesthetiek betreft - telkens gedichten schrijven, die een
onmiskenbaar aesthetische sensatie bij mij teweeg brengen, - dan dringt zich de vraag
bij mij op, of schoonheid niet misschien slechts een bijproduct is van de
fundamenteel-dichterlijke werkzaamheid, zoals ik haar enkele bladzijden tevoren
trachtte te bepalen. Of wellicht kan ik mijn vermoeden beter zo formuleren: een
dichter moet zich blijkbaar niet al te zeer om de schoonheid van zijn vers
bekommeren; deze ontstaat (als) vanzelf, op een heel ongedachte en ongezochte
wijze, waar hij zich in zijn roeping voegt, de ‘waarheid’ te zeggen. En ik denk daarbij
met een halve gedachte aan de dichterlijke schoonheid van de psalmen en
profetenboeken uit de bijbel. Geen gecodificeerde schoonheid, o nee, geen bloedeloze
abstractie van een of ander schoonheidsideaal, maar een schoonheid die misschien
juist daardoor als zodanig tot ons overkomt, omdat de woorden in harmonie zijn...
met de waarheid die zij moeten uitdrukken.
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IV
Ik voerde aan het begin van dit betoog een opponent in, die mij bepaalde bij die
onberedeneerbare versgevoeligheid, als zijnde mijn eigen aesthetisch-critisch apriori,
en bij haar rol in mijn beoordeling van poëzie. Met deze opponent ben ik eigenlijk
- hij zal het bemerkt hebben - voortdurend in gesprek geweest en ik hoop dat hij heeft
verstaan wat ik, enigszins chaotisch misschien, heb willen zeggen. Zonder twijfel,
er blijft aan en met die versgevoeligheid iets mysterieus, vooral wat haar structuur
betreft. Ook ten aanzien van haar werking trouwens, - al meen ik daarover toch wat
minder aarzelend te kunnen spreken. Ten eerste geloof ik, dat deze
alleraanvankelijkste versgevoeligheid en de relatieve ‘absolute norm’ die ik
ontwikkelde onlosmakelijk met elkaar samenhangen, m.a.w. dat mijn aesthetische
vooronderstellingen en vóór-vooronderstellingen geenszins een aprioristisch
aestheticistisch karakter dragen; mijn versgevoeligheid, - zij functionneert slechts
dan positief, wanneer het geheim, of beter: de geheimen, waarover ik sprak zich te
vermoeden geven, zodat ik op een of andere manier, al was het maar vluchtig, in
trilling wordt gebracht; eenvoudiger gezegd: wanneer ergens in de diepte een echo
bij mij wordt gewekt. En anderzijds meen ik te mogen zeggen: waar zij niet iets van
waarachtigheid en geestelijke zindelijkheid, van die harmonie tussen het te-zeggene
en het gezegde, signaleert, daar blijft mijn versgevoeligheid onberoerd of wordt
hoogstens geïrriteerd.
Intussen is er natuurlijk nog wel een andere factor, die een rol speelt bij het lezen
van poëzie: de persoonlijke voorkeur. En dat is, voorzover geen zaak van
versgevoeligheid in de hieromschreven zin, uiteraard een kwestie van innerlijke
verwantschap. Ik tracht in dit boek de na-oorlogse dichters zo onbevangen mogelijk
te benaderen en te karakteriseren, en wel door mij zo intens mogelijk in hun werk in
te leven. Dat neemt evenwel niet weg dat er per slot van rekening heel weinig dichters
zijn, met wie ik om zo te zeggen van huid zou willen wisselen, dichters die ik om
hun habitus, hun problematiek, etc. niet meer uit mijn leven zou kunnen wegdenken.
Misschien alleen Guillaume van der Graft. Maar men kan, geloof ik, gerust zijn: dit
element van innerlijke verwantschap houdt nauwelijks een positief vooroordeel in,
ook al meen ik dan dat hij één van onze belangrijkste dichters is. Het maakt althans
niet ongedaan, dat anderen, ook naar mijn inzicht, vaak betere gedichten schrijven
dan hij. Dat betekent immers: meer conform de aan hun eigen poëzie inhaerente
normen?
Zover gekomen, meen ik nu eindelijk deze manier van poëzie-beoordelen meer
concreet te kunnen formuleren. Men heeft mogelijk opgemerkt dat ik in mijn pleidooi
voor onbevangenheid in de critiek geen ogenblik het woord gebruikte dat velen
allereerst zouden hebben verwacht: objectiviteit. Met opzet niet: ik kan nl. niet in
een objectieve beoordeling van poëzie geloven. Elk gedicht heeft immers de intentie
ons tot een subjectieve aangelegenheid te worden: iets voor ons te gaan betekenen?
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Het wíl juist niet objectief beoordeeld worden! Vandaar dan ook dat ik a priori meer
fiducie heb in de subjectieve beoordelingswijze, waarbij het immers enkel en alleen
gaat om de vraag: wat betekent dit vers voor mij? Ik ben dan op zoek naar een poëzie,
waarin ik op een of andere wijze mijzelf vind: ‘verzen van Achterberg en J.C. Bloem,
die als twee armen aan mijn lichaam passen’ (Ed. Hoornik). Toch heeft ook deze
benaderingswijze nogal wat tegen: ze impliceert een volstrekt onverantwoorde
eenzijdigheid, onverantwoord althans voor de criticus. Of zoals ik het een aantal
bladzijden tevoren uitdrukte: ze houdt in dat men de ander niet als ‘ander’ wil
erkennen. Wie daartoe wèl bereid is: wie de ander zijn eigen persoonlijkheid en
problematiek wil laten en zijn poëzie naar de eraan inhaerente intenties wil verstaan
en beoordelen, - alleen híj is adequaat en onbevangen met de dingen bezig. En
misschien ook ‘objectief’, maar met een objectiviteit die niets liever wil dan zichzelf
opheffen. - Een moeilijk dilemma! Want de subjectieve benaderingswijze ligt ons
nu eenmaal het best, - ze is trouwens de meest gemakkelijke en komt er dan ook het
moeilijkst toe zichzelf critisch te nemen. Niettemin zal het er op aankomen - en zeker
voor iemand die zich critisch en essayistisch met poëzie inlaat - dat hij subjectivisme
en objectivisme innerlijk verenigt. Welnu, ik meen dat een benadering van poëzie,
zoals ik haar in dit hoofdstuk aan de orde stelde, de enige mogelijkheid daartoe is.
Ik wilde haar niet kortweg de ‘existentiële’ noemen, want daarmee is tegenwoordig
met de dag minder gezegd. Laat ik haar liever omschrijvend formuleren als: een
critische positie tussen subjectief objectivisme en objectief subjectivisme.
Wellicht rest nu alleen nog de vraag, of ik op de door mij voorgestane wijze niet
allerlei dichters onrecht doe, terwijl ik juist de pretentie voer meer dan anderen recht
aan hen te doen. Dwing ik door mijn manier om poëzie te benaderen niet zelf ook
sommigen (of wie weet velen) in een schema, waartegen zij zich innerlijk verzetten?
Kortom: is het, juist gezien mijn bewering de dichters aan hun eigen waarheid te
toetsen, niet onverantwoord deze of gene hoegenaamd niet existentieel ingestelde
onder hen zo existentieel-gepreoccupeerd te behandelen? - Mijn antwoord kan, dacht
ik, kort zijn: ook dàn nog zou deze wijze van benaderen de enig-adequate zijn, omdat
zij immers in het gedicht zoekt naar de relatie tussen mens en dichter. En zelfs de
poëzie van zo weinig ‘existentialistische’ dichters als de neo-platonici Boutens en
Van Eyck, de idealiste Henriëtte Roland Holst, de romanticus Slauerhoff, de
‘oosterling’ Dèr Mouw, ja ook die van de ‘aestheet’ Engelman (!) verzet zich
daartegen niet. Het zijn alleen de schijndichters die in de knel komen. Trouwens,
mijn definitie van poëzie, zoals ik die in dit hoofdstuk gaf, en de daaruit
voortspruitende ‘aesthetische’ norm zijn mij pas goed bewust geworden bij het lezen
van onze moderne, d.w.z. na-oorlogse dichtkunst, in alle nuancering van haar uiterlijke
verschijningsvormen.
Of... zou deze veronderstelde dichter zich tegen mijn methode verzetten, omdat...
hij geen menszijn bezàt? Maar dan hoefde ik mij immers niet eens met hem in te
laten: hij wàs er eenvoudig niet! Welnu, ik heb in dit boek geen dichters behandeld
die er niet op een of andere
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manier zìjn, duidelijk of (nog) wat vaag van gestalte. Ik heb ze man voor man ontmoet,
de een grondig, de ander oppervlakkiger, en het feit dat ik ze straks aan de lezer ga
voorstellen, bekrachtigt mijn wens dat ook de lezer hen zal ontmoeten. De dichter
als mens en de mens als dichter.
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Hoofdstuk III
Gemeenschappelijke achtergronden
Ik sprak in het begin van dit boek vrij uitvoerig over het telkens wisselend panorama
dat het stroomgebied van onze na-oorlogse poëzie te zien geeft. Niettemin meen ik
- dat kon uit het vorige hoofdstuk al enigszins blijken - dat het zeker niet zinloos of
onvruchtbaar is, in al die diversiteit naar iets als een gemeenschappelijke signatuur
te zoeken, - alleen... om die te ontdekken, moet men zich erìn wagen. Of wellicht is
het beter mij wat voorzichtiger uit te drukken en alleen te spreken van ‘krachten’,
die overal in de moderne poëzie openbaar worden wanneer men zich in haar
krachtveld begeeft, - over haar gemeenschappelijke achtergronden. Want die zijn er,
en het zijn affiniteiten, die hoofdzakelijk in het vlak liggen van levensgevoel en
levensbesef. Of misschien was het nòg beter te spreken van een gemeenschappelijk
klimaat. In elk geval gebruik ik nadrukkelijk nièt het woord ‘levensbeschouwing’,
omdat het werk van onze jonge dichters zeker niet allereerst in het teken staat van
iets zo secundairs en afgeleids als de levensbeschouwing toch eigenlijk is. - Maar
laat ik niet al te ver op mijzelf vooruitlopen.
Ik zou in dit hoofdstuk dan willen ingaan op twee diepe en vèrstrekkende
achtergronden, die ik zie als in sterke mate beslissend voor de poëzie van vrijwel de
gehele jonge dichtergeneratie. En ik meen die voorlopig het best negatief te kunnen
bepalen. Niet omdat ik ze in die negatieve gestalte beslissend, d.i. inspirerend acht,
maar omdat ik het doel dat ik mij heb gesteld in dit opzicht waarschijnlijk het best
op antithetische wijze zal kunnen realiseren. Ik kan daarbij nl. uitgaan van een
wereldbeeld en een levensbeschouwing, die bij onze dichters dan wel in de crisis
zijn geraakt, maar die aan de meeste lezers van dit boek ongetwijfeld (nog) zeer
vertrouwd zijn.

I
De eerste van de twee achtergronden die ik aan de orde wilde stellen is die, waarop
ik in het vorige hoofdstuk al voortdurend zinspeelde: de steeds duidelijker wordende
breuk met het aestheticisme. Sprekend over mijn persoonlijke uitgangspunt ter
benadering van poëzie, en dus over de critische vooronderstellingen van dit boek,
kwam ik tot een afwijzing van het aestheticisme, zoals het nog altijd tot uiting komt
in de poëziecritiek. En men zal reeds hebben begrepen, dat de opmerkingen die ik
daar maakte voornamelijk voortkwamen uit mijn overtuiging dat deze wijze van
benadering eenvoudig niet competent is tot een groot deel van onze moderne poëzie.
Ook niet - en ik zeg het met nadruk - tot de wereld, de werkelijkheid waaraan de
moderne poëzie is georiënteerd. De aestheet - en dat is voor mij: de gedistancieerde
toeschouwer, die door kunst alleen wil worden behaagd - zal haar nooit verstaan als
wat zij representeert en wezenlijk is.
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Ik zal een nogal lange omweg moeten maken om deze dingen duidelijk te maken.
Neen, ik wil niet generaliserend het bestaan, althans de denkbaarheid, ontkennen
van een wereld, een werkelijkheid, en derhalve van een kunst, waartoe de aesthetische
houding wèl competent is; ik beweer alleen dat ónze wereld, zoals ze ons steeds meer
tot een psychische realiteit is geworden, zo'n wereld niet is. Ofschoon ik het niet
geheel kan overzien, en dus erg gewaagde beweringen ga doen, komt het mij voor
dat althans gedurende één zeer korte periode van onze cultuurgeschiedenis de
aesthetische oriëntatie op de werkelijkheid volkomen adequaat, d.i. existentieel
gerechtvaardigd, moet zijn geweest. Ik doel hiermee natuurlijk op de wereld der
klassieken, de werkelijkheid waarin eenmaal de Grieken het menszijn hebben beleefd.
Maar misschien slechts gedurende hooguit zes decenniën in de vijfde eeuw voor
Christus ongebroken en onafgeleid, - niet langer...
Het grondwoord, waarvan onze termen ‘aestheet’, ‘aesthetisch’, ‘aestheticisme’
zijn afgeleid, is het griekse werkwoord ‘aisthanomai’; en het betekent: waarnemen,
inzien. Dat houdt m.i. een duidelijke aanwijzing in. De wereld der Grieken, - ze is
bepaald geweest door de klaarblijkelijkheid van een verrukkelijke harmonie achter
de dingen, een ‘harmonie der sferen’, waarvan de eeuwige wetten zich rechtstreeks
uit de dingen lieten vertalen. Een werkelijkheid van een zo ongehoord evenwichtige
en doorzichtige structuur, als het Westen nadien nooit meer heeft gekend! Hoe, vraag
ik mij af, zou men op de rechte, d.i. aan die structuur beantwoordende wijze op deze
werkelijkheid betrokken kunnen zijn, zonder allereerst en telkens weer de godgewilde
afstand van het ‘aisthanomai’, het eerbiedig waarnemen te hebben in acht genomen?
Dáárin alleen immers werd men het verlichtend inzicht deelachtig in de kosmische
wetten, waarop alles was aangelegd en zoals ze toepasbaar waren op alle terreinen
der cultuur, ook op dat der kunst. De dichter uit die tijd heeft stellig niet gezucht
onder de tyrannieke dwang, een aantal hem wezens-oneigene, theoretische regels,
waaraan hij liefst zo snel mogelijk zou willen ontvluchten, per se te moeten toepassen,
zoals ze hem door vreemden - ingewijden: priesters, denkers of astrologen - waren
aangereikt. Welneen, hij leefde immers slechts bij de gratie van deze wetten; ze
waren zijn enige bestaansreden. Ze correspondeerden met het rhythme van zijn bloed,
- heel zijn geestelijk klimaat was erdoor bepaald. Het kwam alleen op groeiend
inzicht, groeiende bewustwording aan. Zo kende hij intuïtief en tegelijk bewust de
grenzen van zijn ‘dichterlijke vrijheid’. Ja, zijn vrijheid-van-dichter kwam spontaan
voort uit zijn steeds vanzelfsprekender ‘gehoorzaamheid’ aan de wetten, uit zijn
menselijke deelname aan de harmonie der sferen. Alles wat waar was, was ipso facto
schoon, en wat schoon was waar; er bestond geen breuk, geen conflict. Wie allereerst
op schoonheid was bedacht, - zijn werk kwam niet aan waarheid, niet aan
werkelijkheidsgehalte tekort; immers, ook langs de weg der schoonheid, misschien
wel bij uitstek, stootte hij onweerstaanbaar door tot op het geheim der werkelijkheid,
de kosmische harmonie zelf. Men hoefde trouwens waarlijk geen kunstenaar of wijze
in die speciale zin te zijn om hiertoe te geraken, - ook voor de gewone mens stond
de weg open.
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In zijn ethische aspiraties tot ‘Lebensgestaltung’ was een even zekere waarborg
gelegen tot het verwerven van de kennis der waarheid, het zich-invoegen in deze
harmonie achter alle dingen. En daarmee had hij ook deel aan de schóónheid van die
harmonie. Kalos kagathos - schoon en goed -, ze behoorden onlosmakelijk bijeen.
En in aansluiting op wat ik zoëven opmerkte, moet ik nu óók zeggen: alles wat goed
was, was ipso facto schoon, en wat schoon was goed. Elke in verantwoordelijkheid
levende mens was tevens een ‘levenskunstenaar’. Schoonheid, goedheid en waarheid,
- ze waren drie deuren die toegang gaven tot hetzelfde geheim der werkelijkheid,
drie deuren waardoor anderzijds de harmonie de menselijke existentie binnenkwam.
Overdrijf ik niet, wanneer ik de klassieke eenheid des levens zo integraal en
coherent voorstel? Was het niet juist door de griekse dichters, dat de tragiek van het
in-de-wereld-zijn werd beseft en uitgezegd: Euripides, Aeschylus, Sophocles?
Inderdaad, maar zelfs dit besef functionneerde in de totaliteit der harmonische
levensconceptie. Was het tragische niet daar, waar de verbijzondering van
mensenleven tot mensenlevens uitliep op een schuldeloos-schuldige veronachtzaming
van de wetten? Welnu, om deze kwade kans te verzoenen, dáártoe de tragedie. Wie
hoorde en zag, wie zich niet ‘overmoedig’ uit de algemeenheid losmaakte om fel en
hartstochtelijk zich in de katarakt der individuatie te storten, - voor hem bewezen de
wetten hun evidentie, zonderdat erover behoefde te worden geredeneerd. Men had
er immers deel aan; dat wil voor deze tijd zeggen: men had ze uit de kosmos afgelezen
en het was, althans bij de meest bewusten, gekomen tot een heel intrinsieke kennis
van, een ‘Wissen um’ deze harmonie, die in heel het menselijk zijn en handelen
manifest wilde worden, ook in het handelen bij uitnemendheid: het dichterlijk
handelen, het poiein (poiein = doen, handelen; onze woorden poièsis, poëzie - poiètès,
dichter - poiètikos, poëtisch zijn ervan afgeleid). En tegelijk moet ik het ook zo
zeggen: uit die harmonie der sferen geraakte alles in trilling, kwam alles op. De
dichter was slechts degene die de grofstoffelijke weerstanden diende weg te nemen,
opdat zij kon doorstromen en uitklinken tot in de fijnste zenuwvertakkingen van de
taal. Zijn individualiteit deed er au fond niet veel toe: de Grieken, zoals ik al opmerkte,
schuwden de verbijzondering, de individuatie.
Voorwaar, een grandioze conceptie, en wanneer wij het woord ‘desintegratie’ ter
karakterisering van onze cultuursituatie op de lippen nemen of met termen als
‘individualisme’ werken, weten wij nauwelijks wat we zeggen, indien wij ons daarbij
niet realiseren wat de eenheid, het evenwicht en de harmonie van deze klassieke
cultuur moet zijn geweest. Een schone droom, kan men ook zeggen. Ja, maar dan
toch niet minder werkelijk voor wie zo droomden dan de nachtmerrie waarin wíj ons
betrokken voelen.
Nu kan het niet de bedoeling zijn dat ik in dit uiteraard korte bestek allerlei
cultuurhistorisch materiaal aansleep om precies duidelijk te maken, hoe het van die
droom tot déze nachtmerrie gekomen is, - stel dat ik daartoe als niet-cultuurfilosoof
in staat was. Wel wil ik er nog dit van zeggen: de definitieve en ‘fatale’ breuk is naar
mijn mening
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in dit gaat en afgerond wereldbeeld geslagen sinds Paulus met zijn boodschap van
Christus' dood en opstanding onze westerse cultuur binnentrad en daarmee al dan
niet argeloos een zo onontkoombaar cultuurcritisch element invoerde als Europa
feitelijk nooit meer tebovenkwam. De ons fundamenteel vreemde boodschap, dat in
Christus' kruisdood de werkelijkheid was onthuld als het tegendeel van de
alomvattende harmonie der klassieken, nl. als één radicale discontinuïteit, de
discontinuïteit tussen God en zijn schepping, en dat die breuk alleen kan worden
verzoend, waar de mens zich uit deze ‘dood’ laat wekken om als een nieuw mens
voor God te leven. Het is deze boodschap geweest die, wonderlijk genoeg, het Westen
stormenderhand heeft veroverd. Wonderlijk, - want wel verkeerde Europa reeds sinds
enkele eeuwen in twijfel ten aanzien van de feilloos gewelfde hemelkoepel die het
heette te overspannen en scheen de christelijke verkondiging dus in zekere zin aan
te sluiten op het toenmalige levensgevoel, en met name op de mysteriën van die
na-klassieke tijd, maar het was en bleef een au fond vreemd levensbesef dat hier het
westers denken doorkruiste; en een ‘kruising’, een merkwaardig amalgaam van joodse
en griekse denkvormen en besefsinhouden is bv. de christelijke prediking dan ook
al gauw geworden en altijd min of meer gebleven. De zaak is namelijk deze, dat het
westen ook na zijn bekering altijd van die kosmische harmonie, die ‘harmonie met
het Oneindige’ of hoe men het verder noemen wil, is blijven dromen. Deze harmonie
die ons in principe en van nature bekend is en waarin het ons vrijstaat ons hoe langer
hoe inniger te voegen door in haar onszelf en onszelf in haar te leren kennen en zo,
spontaan en natuurlijk, mens te zijn. De kerk daarentegen heeft, ondanks haar
voortdurend gelonk naar die zijde, altijd de onrust wakker gehouden, dat slechts de
disharmonie ons van nature bekend is en dat een eventuele harmonie - maar zij
gebruikt dat woord niet graag - alleen daar op de mens wacht, waar hij heel
onnatuurlijk en onspontaan met zichzelf ten einde gaat. Een soort onmogelijke
mogelijkheid dus, een harmonie die niet het patroon is van onze werkelijkheid en
ook onmogelijk tot patroon voor onze werkelijkheid dienen kan. Nadat de kerk vele
eeuwen lang een innerlijke strijd heeft gevoerd om de tegenstelling Jeruzalem Athene te verzoenen, is Thomas van Aquino er tenslotte in geslaagd, die beide in
een machtig synkretistisch gedachtestelsel te verenigen. En die conceptie heet: Rome.
Een christelijke gedachte-inhoud in griekse denkvormen! Het was de tijd van het
corpus christianum, die aanbrak: een universele harmonie naar door de kerk gestelde
wetten.
De reactie daarop kon niet uitblijven. En het zijn Renaissance en Humanisme
geweest, die een grootse tegenpoging hebben gedaan om hunnerzijds een andere
harmonie te verwerkelijken en, omgekeerd, de christelijke boodschap op te smelten
in een gereïntegreerde vorm van de griekse wereld- en levensbeschouwing, een soort
gekerstende klassiciteit, wars van dogmaticisme en scholasticisme. - Het heeft alles
niet gebaat: de barst is zichtbaar gebleven, ja misschien zichtbaarder geworden dan
ooit. Wel heeft het Humanisme zich doorgezet, na, van zich uit gezien terecht, met
de typisch-christelijke geloofsvooronderstellingen te hebben gebroken, maar het is
nu toch wel voorgoed duidelijk geworden, juist
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in de ontwikkeling van ‘verlichting’, idealisme en positivisme, dat het de westerse
mens onmogelijk is geworden in de conceptie van wèlke harmonie van wèlke sferen
ook te geloven, laat staan te leven; hij draagt heimelijk het vreemde weten van een
gebrokenheid mee, waar hij ook gaat. Men moge nòg zozeer trachten partiële
harmonietjes tot stand te brengen - en velen zijn gaan beseffen, dat dàn de enige
boeiende mogelijkheid nog is die van Nietzsche: een wereld waarin men zijn eigen
god is en allen en alles met zichzelf ‘in harmonie brengt’ -, maar ik meen te mogen
zeggen dat de klassieke schema's juist door mensen als Nietzsche en Kierkegaard
van binnen uit zijn stukgeleefd. Ze bestaan alleen nog als vage idealen, idolen waarin
practisch niemand meer oprecht gelooft, - niet meer als werkelijkheid-die-geldt. Zo
beleven wij op het ogenblik waarschijnlijk de definitieve afbraak van een kosmos,
waarmee velen, hetzij op een ‘christelijke’, hetzij op een humanistische wijze nog
altijd vertrouwd waren gebleven. Men kan dat betreuren; persoonlijk meen ik echter
voluit ja te moeten zeggen op deze situatie. Trouwens, mijn spraak had mij misschien
al verraden als ‘één van die’...
Hoe men er overigens ook over denken moge, het is deze a.h.w. vrij in de lucht
zwevende wereld, waarin wij leven; en zo dringt zij zich het onontkoombaarst op
aan die misschien meest-bewusten onder de mensen, de kunstenaars. Dat brengt voor
hen o.a. een radicale aesthetische problematiek mee. Zij zijn in deze eeuw wel bij
uitstek tot seismografen van een kosmische ontzetting geworden; er zijn wellicht
nieuwe codes nodig om de trillingen en schokken die zij opvangen over te brengen,
een nieuwe uitdrukkingswijze, een nieuwe taal. De oude aesthetische normen, afgeleid
uit een in principe harmonisch wereldbeeld, zijn niet meer adequaat. En er is
tegelijkertijd en steeds algemener een vermoeden groeiende dat het artistiek
uitzichtloos en niet meer ter zake is, ja zelfs abject, in deze losgeslagen,
disharmonische wereld allereerst schoonheid te zoeken. Langs die weg is het geheim
der werkelijkheid, haar laatste waarheid, immers niet meer achterhaalbaar, niet meer
toegankelijk. Wie in onze situatie op schoonheid uit is, komt aan ‘waarheid’ tekort;
zijn gedichten missen werkelijkheidsgehalte, eenvoudig omdat hij weigert de
werkelijkheid te erkennen en zelf tot werkelijkheid te komen. En zijn houding berust
meestal minder op een vriendelijke illusie - daar zou men nog vrede mee kunnen
hebben - dan op onmanlijke lafheid: zij is bewuste vlucht voor de existentie, vlucht
in die onwezenlijkheid die mirabile dictu door velen nog altijd voor bij uitstek
dichterlijk wordt gehouden, - kortom aestheticisme!
De werkelijke dichter van nu daarentegen, de dichter die weet dat het tenslotte
aankomt op de expressie van zijn onherhaalbaar menszijn in déze wereld en in déze
tijd, beseft dat het er niet om kan gaan de werkelijkheid af te schuimen op een paar
willekeurige schoonheids-elementen en daarmee vrijblijvend een wereldvreemd
spelletje te spelen, - een spel bovendien volgens regels die allang niet meer ‘gelden’.
De ruimte ertoe is hem niet eens gelaten. Zal er een speelruimte zijn, dan moet hij
zich die zelf scheppen om daar telkens weer te ervaren dat het spel als vanzelf ernst
is, de ernst spel.... Hij heeft eenvoudig niet meer de
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vrijheid zich als een toeschouwer tegenover de werkelijkheid te stellen, gedistancieerd
en terughoudend, en haar te keuren. Hoe zou hij er nog mee kunnen volstaan,
hoogstens betrekkingen met haar aan te gaan, voor zover zij hem behaagt of met het
aangaan van een definitieve verhouding te wachten, tot hij haar ‘beter heeft leren
kennen’? Alsof hij haar trouwens anders zou kunnen leren kennen dan door haar te
‘kennen’! Hoe het ook zij, hij is a priori in het geding, of hij wil of niet. En de
fundamentele disharmonie die hij op deze wijze ondergaat en die hij, overal om zich
heen, zich kan zien materialiseren in de verschijnselen en gebeurtenissen van deze
‘lost age’, staat hem niet toe uit te wijken naar de schuilplaats van welke rustgevende
conceptie ook. Wat zou dat trouwens voor een schuilplaats moeten zijn? In hemelen,
christelijke of niet-christelijke, gelooft hij immers niet meer. De droom soms? Maar
het verband tussen droom en werkelijkheid laat hem sinds Freud weinig hoop meer,
dat hij dáárin zijn hemel kan vinden. Kortom, hij is onvoorwaardelijk aan zijn
werkelijkheid overgegeven en daarmee misschien meer dan ooit op zichzelf
teruggestoten. Hij verkeert goeddeels in de noodzaak ‘klaar te komen’ met de dingen,
klaar te komen met de werkelijkheid zoals zij zich hem toekeert en hem persoonlijk
aangaat; zoals zij hem wordt tot zijn eigen problematiek, zijn eigen psychische
realiteit. Ja, zozeer komt het accent hier en daar op deze zeer subjectieve psychische
werkelijkheid te liggen, dat het soms de schijn heeft of daaraan objectief niets meer
beantwoordt.
De innerlijke ontzetting dus van onze wereld en ons wereldbeeld, de desintegratie
van wat eenmaal in een hechte eenheid werd bijeengehouden, - hoe nu de chaos te
beheersen die overal aan de grenzen van het menszijn loert? Dat is het grote probleem
van de schijnbaar zo geciviliseerde en gehumaniseerde wereld waarin wij leven. En
onze dichters zijn daar op hún wijze mee bezig. Niet zonder meer wanhopig, o nee!
Soms kan het die schijn hebben, wanneer men de belijdenissen van zinloosheidsbesef
bij sommigen leest, maar alleen al het feit dat zij schrijven en vooral het vitaal elan
waarmee zij het doen, verraadt dan toch een zeker optimisme. Inderdaad,
waarschijnlijk ‘overdrijven’ zij, deze dichters (Van der Molen, Vinkenoog e.a.), maar
dit hyperbolisch spreken, dit oproepen van de absurditeit, heeft een duidelijk
existentiële zin. In hun bestaansangst stellen zij een psychische limiet; zij vluchten
voor de chaos ìn de chaos om bij voorbaat aan hem gewaagd te zijn, wanneer de
dammen breken. Zij bestrijden de chaos op zijn eigen gebied, trachten voortdurend
hem te vangen in de gebonden taal der poëzie en... zijn juist zo bezig hem binnen de
perken te houden. Het afwijzen der ‘demonen’, - dát is altijd bij uitstek ‘cultuur’
geweest. Andere dichters zijn weer samenhangen en relaties gaan vermoeden, waaraan
eeuwen lang onopmerkzaam of hautain was voorbijgegaan, maar die eensklaps
signalen van hoop voor hen zijn gaan betekenen. Vandaar dan ook dat de nieuwe
poëzie vaak minder ‘zwaar’ en ‘somber’ is dan men misschien zou verwachten na
wat ik aan crisis-beseffen onder woorden bracht. Hoe dan ook, onze moderne dichters
wensen zeker niet passief in de chaos te berusten. En dat komt doordat zij méér
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dan te geloven in de crisis van ons wereldbeeld - en dan ook in de crisis der poëzie
- weet hebben van de crisis die de poëzie zèlf heeft aan te richten: zij kan iets ‘doen’
in de werkelijkheid, zij is op beslissingen uit.
Kortom, de dichter van nu is meestal bepaald niet de defaitist en nihilist waarvoor
men hem houdt; hij heeft zich aan de werkelijkheid geëxponeerd, zelfs al bezit hij
geen garantie dat hij haar ook áánkan. Maar nogmaals: hij gelooft niet meer in het
schone gebaar der aesthetica, want dat is een leeg gebaar geworden: het kan de chaos
niet meer bezweren. En hij gelooft evenmin dat het nog zin heeft alle mogelijke
emotietjes zo schoon of zo ‘zuiver’ mogelijk tot expressie te brengen. Zoals ik al
eerder schreef: dat betekent niet dat er aan moderne gedichten geen ‘schoonheid’
meer te beleven zou zijn, ook niet dat men er van eenvoudig-menselijke gevoelens
niets meer in zou vinden, maar het betekent wel dat het er onze jonge dichters meer
dan vroegere generaties om gaat werkelijkheden te onthullen, samenhangen (bloot)
te leggen, die zij in en achter hun werkelijkheid, in hun relatie tot die werkelijkheid,
vermoeden. Het is hun er minder om te doen, de oppervlaktebewegingen van hun
gemoed af te lezen en weer te geven, dan hetzij het leven onmiddellijk uit de diepte
te doen spreken, hetzij die oppervlaktebewegingen te peilen tot op de onderstromen
waaruit ze worden gevoed.
Daarmee heb ik ongemerkt twee lijnen aangeduid, die op het ogenblik in onze
dichtkunst te bespeuren zijn. In de eerste lijn zie ik dichters als Vinkenoog, de latere
Andreus, Lucebert, Kouwenaar, Lodeizen, Elburg, misschien ook Van der Molen en
Van Tienhoven, - in de andere lijn o.a. Verhoeven, Van der Graft, Rodenko, Schulte
Nordholt, Polet, Charles en Vroman. Het gaat bij hen allen om heel existentiële
noties, maar waar de eersten er kennelijk op uit zijn deze noties zo onmiddellijk
mogelijk te ontladen, a.h.w. nog vóór zij door het bewustzijn zijn heengegaan,
beschouwen de anderen het als de opdracht der poëzie ze te ordenen en te verhelderen.
Een fundamentele tegenstelling, naar het mij voorkomt, maar daarop wil ik in dit
verband nog niet ingaan. Ik wens er nu slechts deze conclusie aan te verbinden, dat,
hoe dan ook, de werkelijkheid meestal niet meer voor en terwille van het vers wordt
geïnterpreteerd - dat is aestheticisme -, ook niet aan het vers vooraf, maar door en
in het vers. Men zou naar analogie van wat er in de wereld van het proza aan de orde
is kunnen spreken van een tendens naar een ‘poésie engagée,’ een functionnele
dichtkunst. En dat zal zijn een poëzie die er niet om zichzelfs wille is, maar die zich
in dienst heeft gesteld van het menszijn als totaliteit en meehelpt het menszijn als
zodanig mogelijk te maken, een poëzie waarin de dichter komt tot zijn ‘houding in
de tijd’ (Pierre H. Dubois).

II
De dingen worden in en door het vers ontdekt, merkte ik zojuist op, niet meer aan
het vers vooraf. Daarmee ben ik gekomen op een tweede kenmerk, een tweede
tendentie in de moderne poëzie. Als dat zo is, dan
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moet het dus betekenen dat er van een filosofisch-aprioristische dichtkunst, of zelfs
van wat wij kennen als ‘gedachtenlyriek’ steeds minder sprake is. Inderdaad betekent
het dat, en in ieder geval hebben onze hedendaagse dichters zich als één man
afgekeerd van de nog altijd vrij gangbare opvatting, als zou een dichter toch eerst
min of meer exact moeten weten - redelijk hebben uitgebalanceerd - wat te schrijven,
alvorens zijn pen op papier te brengen. Dat zou immers impliceren, dat het gedicht
tot taak had, allerlei vooraf geconstrueerde ‘gedachte-gangen’ zo gracieus mogelijk
te doorwandelen!
Wij moeten van dergelijke verstandelijk-gepreoccupeerde opvattingen niets meer
hebben. Eigenlijk komt alles hierop neer: voor de één meer, voor de ander minder
heeft de rede, het verstand, als bepalende instantie afgedaan, en zéker in poeticis.
Dat is niets nieuws of ongehoords: er is immers algemeen - in onze literatuur wellicht
minder en in elk geval láter dan elders - een beweging-van-het-rationalisme-weg
gaande. De stelling van de grote Goethe, dat het gedachtesubstraat wat van een
gedicht overblijft nadat men het in proza heeft overgezet, zijn eigenlijke waarde
bepaalt, klinkt ons tegenwoordig ronduit belachelijk in de oren.
Het heeft misschien zin, een en ander uitgaande van onze eigen literatuur van de
laatste vijftig jaar min of meer te concretiseren. En dat kan te gemakkelijker, aangezien
men in de geschiedenis van onze letterkundige periodieken de hele strijd om het
rationalisme zich kan zien weerspiegelen en toespitsen.
Ik sprak zoëven over een ‘filosofisch-aprioristische poëzie’ en over
‘gedachtenlyriek’. Welnu, aan wie zou men, deze woorden gebruikend, eerder denken
dan aan Albert Verwey? Een der groten uit onze literatuur! Maar de intenties waarmee
hij in 1905 zijn tijdschrift De Beweging stichtte, hoezeer ook een reactie op het
eenzijdig en doodgelopen aestheticisme van de meeste andere Tachtigers, zijn ons
volkomen vreemd geworden. Niet dat het mijn bedoeling zou zijn, deze literaire
leider van formaat alsnog verwijten te maken - de wijsgerige Verwey was trouwens
ruim en poëziegevoelig genoeg om ook dichters als Nijhoff en Marsman in zijn
tijdschrift een plaats te geven - maar het is buiten kijf dat het élan vital dat in de
laatste jaren van Het Getij (Herman van den Bergh en ook Martin Permys) naar voren
kwam ons meer verwant is. En dan natuurlijk De Vrije Bladen onder Marsman, waar
met ronde woorden het vitalisme aan de orde werd gesteld en beleden, fel tegen elke
abstrahering van de mens tot ‘geest’ of ‘ziel’ in.
En Forum? Er is lang over gediscussieerd, maar de vraag ‘Forum voorbij?’, ±
1940 door Hoornik en Marja omstreden, in 1946 door Hans van Straten nog eens
opnieuw aan de orde gesteld en sindsdien open gebleven, kan nu toch wel
ondubbelzinnig met ‘ja’ worden beantwoord. Wat overigens niet wegneemt dat
waarschijnlijk geen onzer jonge dichters de onvergelijkelijke betekenis zal willen
ontkennen, die Forum vooral in figuren als Ter Braak en Du Perron heeft gehad; al
was het alleen maar omdat zij de dichter tot persoonlijkheid opriepen en onze poëzie
eens voor al zuiverden van een bepaald soort onzindelijke gevoelerigheid. Vervolgens
hebben wij Werk en Criterium gehad, waarvan het eerste al na
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één interessante jaargang door het andere werd afgelost. Criterium dus, - wat dáárvan
te zeggen? Mijns inziens eveneens: ‘voorbij’. Ook al was in de kring van zijn
medewerkers het rationalisme door romantiek getemperd en doet de leus van dit
tijdschrift: ‘romantisch rationalisme’, ons nu veel afschrikwekkender aan dan allerlei
irrationalistische en ‘surrationalistische’ dichters haar destijds blijkbaar hebben
verstaan.
Criterium verscheen juist in het begin van de oorlog, en toen het in 1943 door de
Kultuurkamer werd verboden, brak de periode aan van de clandestiene tijdschriften,
merendeels van hoofdzakelijk plaatselijk belang. Parade der Profeten was het
interessantst onder die vele. Maar er vond voorlopig geen duidelijke poëtische
vernieuwing plaats, - dat zou in 1945 pijnlijk genoeg blijken. Het herleefde Criterium
(onder een nieuwe redactie), Columbus, Proloog, Het Woord, Podium, Centaur, zij hebben in die eerste jaren na onze bevrijding elkaar het bestaansrecht betwist,
meestal zonder van eigen bestaansrecht overtuigd te zijn. De meeste hebben niet
eens een eigen gezicht gehad. In Columbus, ontstaan uit het samengaan van Parade
der Profeten met andere aanvankelijk illegaal verschijnende literaire blaadjes, hebben
misschien meer representanten van de na-oorlogse dichtergeneratie, zoals ik haar op
het ogenblik zie, gedebuteerd dan in één der andere periodieken; maar dat was ook
geen wonder: Columbus is nooit veel meer geweest dan een maandelijkse bloemlezing
uit alles wat maar naar poëzie of proza zweemde, en ik heb daar zelf mijn twijfelachtig
aandeel in gehad. Proloog en Centaur putten grotendeels uit hetzelfde poëziereservoir,
maar minder ruim. Criterium trachtte, evenals het in 1948 startende Libertinage,
waarmee het zich verenigde, de traditie van Forum voort te zetten, wat voor de poëzie
bijzonder onvruchtbaar bleek. - En dan resten nog Het Woord en Podium. Het Woord
voer wel een zeer eigenzinnige koers. Na enkele jaren wat vaag te hebben gezworven
- het ging alles om de Droom, de Andere Werkelijkheid, maar wat dat in concreto
inhield werd uit de zeer heterogene inhoud voorshands niet duidelijk - voer het in
zijn laatste, meest interessante jaargangen doelbewust en onafgeleid op een irrationeel
kompas; sterke nadruk werd gelegd op het woord als verbeeldingselement van het
onderbewuste. Podium, dat in 1947 met Columbus fuseerde, afficheerde aanvankelijk
een heel ander programma: het ‘humanisme met haar op de tanden’ dat zijn bekwame,
maar eenzijdig essayistisch-ingestelde hoofdredacteur Sierksma aanvankelijk
voorstond, leidde in poëtisch opzicht tot een dergelijke rationalistische verschraling
als die van Criterium/Libertinage. Pas ± 1950, toen Sierksma het roer uit handen
had gegeven, begon men er acht te slaan op de andere wind die was gaan waaien, en
die wind woei juist in de richting waarin ook enkele dichters van de Woord-groep,
wier schip onder hen was weggeslagen, op een experimenteel vlot, Reflex geheten,
zich voortbewogen. Waren Podium en Het Woord in 1945 de felst mogelijke
antagonisten, in 1951 kon men het dus zien gebeuren, dat de dichters van Het Woord
en die van Podium in alle eensgezindheid een vernieuwing van de nederlandse poëzie
afkondigden, waarvan Vinkenoog in zijn bloemlezing Atonaal het eerst op ruimer
schaal deed blijken. Sinds 1952, is Podium dus het modernisten-tijdschrift bij uitstek,
hèt podium der ‘experimen-
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telen’ geworden, de enige periodiek, afgezien van het m.i. nogal steriele Libertinage,
die een zowel maatgevende als richtingwijzende plaats inneemt in onze letterkunde.
En die richting is een radicaal irrationele. Of ik mij bij deze constatering helemaal
gelukkig voel, is intussen een andere zaak. Ik meen nl. dat het exclusief avantgardisme
van het tegenwoordige Podium een al te eenzijdig beeld geeft van wat er op het
ogenblik aan de orde is. Ja, ik geloof dat het slechts de uiterste spits is van een veel
breder front, dat tegen het rationalisme in beweging is gekomen. Het typische is dat
de vertegenwoordigers van dit bredere front gemakkelijk in andere periodieken
terecht kunnen, maar dat zij nooit een poging hebben gedaan om tot een
gemeenschappelijke manifestatie, een tijdschrift, een bloemlezing te komen. Zou
men ze mogen beschouwen als een soort vijfde kolonne, infiltranten in reactionnair
gebied?1)
Maar laat ik ijlings van deze excursie terugkeren!
Breuk met het rationalisme dus. - Maar men heeft uit het voorgaande al kunnen
opmaken, dat zij zich niet overal gelijk of even radicaal heeft voltrokken. Wanneer
ik van een breuk met het rationalisme spreek, wil ik daarmee nl. zeker niet suggereren,
dat wij nu toe zouden zijn aan een poëzie die zonder meer ‘irrationeel’ moet heten
in de zin die men tegenwoordig veelal aan dat woord toekent: een poëzie louter uit
intuïtie of instinct, uit subliminale impulsen geboren, zij het dan dat er vooral onder
de allerjongsten tendenzen in die richting bestaan. Ik bedoel er wèl mee, dat wij,
ieder voor zich, weer weet hebben gekregen van een ander, directer en wezenlijker,
kenvermogen dan de altijd tussen ons en de werkelijkheid distantie houdende ratio,
directer en wezenlijker, dan ons ‘gezond verstand’, ‘die reine Vernunft’, la raison,
the mind. En dít wil weer niet zeggen, dat nu dat andere kenvermogen zonder meer
tegen de geest zou worden uitgespeeld - nogmaals: al gebeurt dit onder de jongsten
stellig hier en daar - maar het betekent wèl dat wij de aanspraken op hegemonie, die
de geest en dan in die eenzijdige gestalte van rede, zovele eeuwen heeft gevoerd,
hoe langer hoe meer als armelijke pretenties zijn gaan zien. Ons is het volgende
duidelijk geworden: de geest heeft zich om zo te zeggen in dienst laten stellen van
een absolutistisch systeem, het door hemzelf voortgebrachte en ‘uit-gedachte’
rationalisme; en het is in deze feitelijke dienstbaarheid, en misschien ter compensatie
daarvan, dat hij een terreur is gaan uitoefenen zelfs over die sectoren der werkelijkheid
waar hij voordien vrij toegang had; en dat kon alleen verzet wakker roepen. Of
misschien kan ik het beter nog anders, andersom, formuleren: de geest heeft zich uit
de totaliteit van het menszijn losgemaakt om zichzelf genoeg te wezen. Maar juist
zo, als ratio, als zelfgenoegzame rede, is de geest niet tot werkelijkheid, niet tot
existentie bevoegd gebleken. De diepten der werkelijkheid onttrekken zich aan zijn
waan. Het geheim der werkelijkheid blijft ononthuld.

1) Op het moment dat dit boek verschijnt is het zelfs zo, dat ook de eigenlijke experimentelen
overal zonder slag of stoot worden binnengehaald. Angst van de tijdschriftredacteuren om
als niet-meer-meetellend te worden aangemerkt? - In elk geval een voor mijn gevoel
ongezonde situatie!
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Men zou zich kunnen afvragen, of kunstenaars en dichters daarvan niet steeds hebben
geweten, alle eeuwen door, - niet alleen in de typisch irrationele wendingen, die zich
nu en dan in de literatuur voltrokken; bij de gratie van dit weten bestaat immers hun
kunst? - Inderdaad. Ik geloof dan ook dat ik deze vraag bevestigend moet
beantwoorden: de poëtische logica is altijd een andere geweest dan de logische
logica. Maar er is toch wel een aanmerkelijk verschil in de wijze waarop deze
typisch-dichterlijke reserve t.a.v. de ratio zich thans manifesteert: minder
schroomvallig dan ooit, onverholen rancuneus ook nu en dan. Waarschijnlijk wordt
dat verschil in aanzienlijke mate bepaald door het feit, dat het gehele denken in
allerlei onzekerheid is geraakt met betrekking tot de geldigheid van zijn normen. Ik
denk hier aan de ontwikkeling der moderne wetenschap, die op allerlei gebied de
ontoereikendheid van ons redelijk denkvermogen niet alleen incidenteel maar ook
principieel begint in te zien en schijnt te evolueren naar een nieuw ‘wetenschappelijk
geloof’, een nieuwe mythe; ik denk natuurlijk vooral aan de existentiefilosofie, die
zulk een nieuwe, en irrationalistische wijze van denken heeft geïntroduceerd en aan
de daarmee op het diepst verwante hedendaagse psychologie.
Deze laatste is wel bijzonder bepalend gebleken voor de nieuwe poëzie; zij is het
die ons het onderbewustzijn heeft aangewezen en ontsloten, als één der meest
essentiële factoren van de menselijke persoon, - een stroming als die van het
surrealisme heeft grotendeels in de Freudiaanse psychologie haar oorsprong genomen.
Stellig, over het onderbewustzijn heeft ook Plato reeds gesproken, maar het is ons,
misschien met een schok, duidelijk geworden dat wat zich erin spiegelt beslist niet
de objectieve harmonie van zíjn ideaalwereld is, maar veeleer onze wezenlijke relatie
tot de werkelijkheid waarin wij leven en zoals zij zich aan ons opdringt. En deze
relatie is een aangelegenheid die we onmogelijk in het afgetrokkene kunnen
beschouwen en overdenken, maar die ons om zo te zeggen lichamelijk aangaat. Het
onderbewustzijn laat zich dan ook niet via de logische logica van het rationalisme
beredeneren, laat staan in systeem brengen, - het is alleen voor een archetypisch,
mythologisch denken interpretabel. Vandaar dat de mannen der dieptepsychologie
voor allerlei redelijk-denkende geesten nog altijd een magische geheimtaal schijnen
te spreken. Welnu, hun archetypisch denken is in vele opzichten verwant aan het
‘poëtisch denken’ dat de dichter eigen is en dat ook de lezer zich moet toeëigenen,
wil hij die dichter op de rechte wijze verstaan. Want de moderne poëzie is vol van
het onderbewuste, vol van allerlei verbanden die voor het onderbewustzijn
onontkoombaar, voor het bewustzijn evident bleken.
Het is over het algemeen dus zeker geen verzet tegen de geest of het denken als
zodanig, dat zich in onze moderne dichtkunst weerspiegelt, maar wel een verzet
tegen het discursieve, syllogistische denken, zoals het onze geest is gaan
overwoekeren. Het begint meer en meer duidelijk te worden: wij zijn met heel ons
hebben en houden in een ander geestelijk klimaat terechtgekomen, een klimaat waarin,
althans in zoverre, de poëzie vrijer ademen kan. Om het, met een weliswaar voor
alle mogelijke misverstanden vatbaar woord, te noemen: het klimaat van de ziel.
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Het zal wel zonder meer duidelijk zijn, al was het alleen maar uit het verband waarin
ik deze dingen zeg, dat ik onder ‘ziel’ allerminst die licht in beweging te brengen
apparatuur versta, die Gefühl produceert. Ik bedoel er in tegendeel iets mee wat, bij
al wat men er vèrder over kan zeggen, toch ook een kenvermogen is, - ik gebruikte
dat woord al. En hét gaat daarbij om een wijze van kennen die zich buiten het denken
om, of liever - want het raakt dat denken wel degelijk! - op het denken vooruit, onder
het denken door voltrekt, onderbewust, intuïtief, ‘lichamelijk’ vooral. De hele mens
- volgens het oudtestamentische Israël: de ‘levende ziel’ - is erbij betrokken. Het is
het kenvermogen dat op de meest directe wijze mij aan mijzelf ontdekt en mij mijn
eigenlijke relaties onthult tot wat als niet-ik zich aan mij present stelt. Wie ‘ziel’
zegt, zegt: de mens als totaliteit. Vandaar dan ook dat de kennis die door de kenacte
der ziel wordt ontsloten in strikte zin totaal is, lichamelijk-geestelijk, - tenminste
wanneer men zich niet voortijdig tegen haar afschermt en dus voor zichzelf op de
vlucht gaat. Het zijn beseffen, die uit de kenacte der ziel resulteren.
Beseffen, - ze zijn meer en anders dan gedachten. Ze ontstaan daar, en dan ook
alleen daar, waar de dingen mij in de meest strikte zin aangaan, ‘interesseren’: ik ‘zit
er tussen’ en moet mijn houding tot hen bepalen, daar ‘kan ik niet tussen uit’; mijn
hele menszijn is erbij in het geding. Dat vóel ik niet, dat dénk ik niet, - ik ervaar,
besèf het. Het zal duidelijk zijn, dat ik het besef dus lijnrecht stel tegenover het
objectieve en op zichzelf steriele, want mij nauwelijks aangaande, weten, dat de z.g.
autonome rede mij oplevert.
Beseffen zijn meer en anders dan gedachten, schreef ik; ze zijn óók meer en anders
dan gevoelens, sentimenten, die meestal immers niet veel meer betekenen dan
rimpelingen aan de oppervlakte van het zijn. Overigens wil ik zeker geen principiële
tegenstelling forceren, enerzijds tussen besef en gedachte, anderzijds tussen besef
en gevoel. Ik meen namelijk dat zowel de gedachte als het gevoel, de emotie, in het
besef verdisconteerd zijn, maar de gedachte nog maagdelijk van rationalistische
belastheid - als een ‘gehoorzaam’, maar ook fel en gespannen na-denken van de
relaties die zich aan mij existentieel-evident betoonden - en het gevoel verdiept,
ontdaan van zijn toevalligheid en wisselvalligheid.

III
De lezer zal nu langzamerhand hebben verstaan, waarom ik aan het begin van dit
hoofdstuk wèl van een overeenkomst in levensgevoel en levensbesef bij onze jonge
dichters repte, maar daarbij van het woord ‘levensbeschouwing’ niet wilde weten.
En dat terwijl er van allerlei kanten juist wordt gesuggereerd dat in hun werk een
gemeenschappelijke - en dan natuurlijk ‘nihilistische’! - levensbeschouwing zich
zou uitspreken. Hoe ik over dat zogenaamde nihilisme van onze dichters denk, schreef
ik al, - laat ik dus alleen nog iets over het begrip levensbeschouwing zeggen. En wel
dit: levensbeschouwing is meestal een veel te indirecte aangelegenheid dan dat zij
in de poëzie veel ter zake zou
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doen. Men stelt zich tegenover het leven en tracht de lijnen die men erin waarneemt
te coördineren tot een hecht patroon, waarin men pas dan zichzelf een plaats geeft.
Welnu, het wordingsproces van een gedicht speelt zich bij de meesten van onze
moderne dichters nu juist af in lagen, waar veel onmiddellijker op het leven wordt
gereageerd. Van een aan hun poëzie voorafgaande, hun poëzie stuwende
levensbeschouwing in déze zin is dan ook nauwelijks sprake - het grote verwijt van
vele anderen -, en zeker niet van een levensbeschouwing die bewust de
primair-dichterlijke en primair-menselijke noties selecteert, alvorens ze voor het
gedicht vrij te geven. Integendeel, de verzen van de na-oorlogse dichtergeneratie
bestaan veelal hetzij uit onmiddellijk geregistreerd levensgevoel - en daar heb ik dus
nogal bezwaar tegen - hetzij (en dat vaker) uit menselijk ervaren dat, door het
levensgevoel heengegaan, als levensbesef zijn neerslag heeft gevonden.
Wel kan men misschien zeggen, dat bij deze en gene jùist in het levensbesef een
stuk levensbeschouwing steekt, maar dan zozeer existentieel verwerkt en a.h.w. vlees
en bloed van de dichter geworden, dat het toch eigenlijk misleidend is de term
levensbeschouwing te bezigen; ik zou daarvoor dan liever het, bovendien minder
belaste, woord visie gebruiken. En inderdaad, in die gestalte heeft de
levensbeschouwing hier en daar wel degelijk een positief bepalende functie in onze
nieuwe poëzie. Ze openbaart zich dan echter niet meer als een afgeronde theorie over
het leven, een koel systeem, doch veeleer als een ‘mystieke’ kennis aangaande de
structuur der werkelijkheid waarop men betrokken is, als een accent van bezonnenheid
en levenswijsheid, - of als een ‘doorn’ die men soms graag zou willen inruilen tegen
méér van het ‘vlees’ waarin hij steekt. Dan is de ‘levensbeschouwing’ zelf een stuk
werkelijkheid - in de meest pregnante zin van het woord - geworden, waaraan men
als honnête homme niet kan voorbijgaan.
Een en ander - trouwens alles wat ik tot nu toe ter karakterisering van de
achtergronden der nieuwe nederlandse poëzie heb aangewezen - kan licht de indruk
wekken dat ze dus wel een uiterst individualistische en solipsistische zaak moet zijn.
Als het alles - zoals ik in dit en het vorige hoofdstuk verdedigde - aankomt op de
èigen laatste (of eerste) werkelijkheid en op de trouw daaraan, ook in poeticis, - als
het tot voor kort nog altijd latent aanwezig-gebleven geloof in een objectieve
regulerende en normatieve Waarheid is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor ten hoogste - trouw aan een eigen waarheid, die zich bovendien voortdurend
ont-eigenen laat, - dan is daarmee immers een relativisme en immanentisme gegeven
dat velen verschrikken moet. Ligt niet de hele ontworteling van de moderne mens
erin bloot?
Ik kan mij dat indenken, want het is telkens ook weer míjn schrik, míjn angst. Ik
weet evenwel dat het zinloze repristinatie zou zijn, terug te grijpen naar welke van
de rustgevende levensopvattingen en filosofische concepties uit vroeger dagen ook;
ze zijn existentieel immers allang onhoudbaar gebleken. Wij zullen heel reëel moeten
erkennen, dat de ons vanouds vertrouwde wereld desintegreert. De hemel van iedere
overkoepelende structuur boven onze werkelijkheid is stukgeslagen en wij
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leven een volkomen open en bedreigd bestaan, - dàt is het wat de nieuwe poëzie ons
aanwijst. Een hopeloze situatie? Misschien toch niet. Ik geloof namelijk geenszins
dat deze nieuwe phase in het europees geestesleven zich zo radicaal negatief verhoudt
tot het schijnbaar ongeschokte stadium, dat velen tot iedere prijs wensen te
continueren. Want dit stadium was in werkelijkheid wel terdege geschokt, al sinds
eeuwen; slechts werden de barsten in onze hemelkoepel telkens weer zorgvuldig
gekramd of geplamuurd.
Het is wel opmerkelijk dat degenen die zich ontsteld en (of) verbolgen van de
hedendaagse ontwikkeling onzer poëzie, en van die der kunst überhaupt, afwenden,
steeds weer humanisten en christenen (welteverstaan: niet alle!) zijn. En dat, terwijl
de eersten zich toch moesten realiseren, dat een en ander slechts de toegespitste
consequentie is van hun eigen vooronderstellingen aangaande de geestelijke vrijheid
van de mens, die in volkomen gemoedsrust werd overgelaten aan het hem inhaerente
normen waardebesef. En wat de anderen, zowel protestanten als roomskatholieken,
betreft: laten zij zich ten eerste eens afvragen of deze ontwikkeling niet in zekere
mate legitiem moet worden geacht en vervolgens of de zo fataal schijnende loop der
dingen niet goeddeels is bepaald door de schuld der kerk. Heeft zij niet bv. steeds
opnieuw de God van Israël verdonkeremaand achter en opgesmolten in allerlei
‘griekse’, vooral neoplatonische goddelijkheidsconcepties, zodat juist hìj moest
compareren als beschermheer van een au fond idealistisch systeem, waarin voor de
mens als totaliteit geen plaats was, een systeem waarin immers de ‘ziel’, op onbijbelse
wijze begrepen, alles, het lichaam niets te betekenen had? Begrijpelijk dat deze ‘God’
met de hele aan hem ontleende levensbeschouwing in de crisis is geraakt!
In ieder geval: desintegratie op tweeërlei wijze: een humanistische en een
christelijke. En daarom een totale. Maar nogmaals: ik geloof dat we dit niet al te
somber moeten inzien. Nee, ik kan mij niet in het verschijnsel der desintegratie als
zodanig verheugen, zelfs niet in déze desintegratie van een wereldbeeld, dat, hoezeer
ook onhoudbaar gebleken, mij toch op een of andere manier vertrouwd is geweest.
Men zal het hebben gemerkt, toen ik nog eens, als het ware ten afscheid, mij in de
harmonie en levenseenheid der Grieken vermeide. Geen hang derhalve naar negatie,
geen leedvermaak, - wèl een drang tot hernieuwde zingeving, tot reïntegratie der
werkelijkheid.
Als de voor veler gevoel vermoedelijk wat vreemde christen die ik ben, bevangt
mij steeds meer het vermoeden: misschien dat juist nu de bijbelse God ‘kans krijgt’
om zich als werkelijkheid aan de orde van ons leven te stellen. Daarop kan ik hier
uiteraard niet ingaan, - ik meen echter dat men dit in het werk van verschillende
jonge dichters kan zien gebeuren. Daar blijkt dan opeens datgene waar ieder mens,
of hij het erkennen wil of niet, naar op zoek is, - datgene wat in allerlei filosofische
en theologische stelsels de Waarheid heet, allerminst een ver en theoretisch principe
te zijn, een idee of ideaal dat buiten de existentie blijft, maar op mensenvoeten ons
bestaan binnen te komen en het te bepalen. Daar kan men het bovendien zien
gebeuren, dat de relaties-tot-het-leven, waarvan de nieuwe poëzie getuigt, weer voluit
menselijke verhoudingen worden:
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God èn de naaste èn de kosmos zijn erbij in het geding. En wie weet gaat juist daar
iemand iets vermoeden van een heel onverwachte mogelijkheid tot reïntegratie midden
in onze gedesintegreerde cultuur.
Ik geloof persoonlijk: de enige mogelijkheid met perspectief. Wat intussen niet
betekent dat ik andere pogingen om verbanden te leggen of verbanden te herstellen
zou geringschatten. In deze pogingen tot zingeving immers is de dichter bij uitstek
bezig met de oorspronkelijke bedoelingen van zijn menszijn en met de oorspronkelijke
functie van zijn dichterschap tevens. Er is alleen dìt verschil, dat naar ik stellig geloof
de laatste zin, de laatste waarheid van ons leven ons moet worden geschonken, zoals
aan Jacob die erom worstelde met God, - en hij ging voortaan mank -, terwijl de
meesten van onze hedendaagse dichters menen haar experimenteel te kunnen
oproepen. Ik zou het ook zo kunnen zeggen: ik denk over deze dingen wèl existentieel,
nièt existentialistisch, - wèl ‘diesseitig’, nièt immanentistisch. Overigens kan ik iedere
oprechte poging tot reïntegratie en zingeving slechts ernstig nemen en naar haar aard
positief waarderen. Er bestaat voor de dichter immers geen andere keus dan trouw
te zijn aan wat hij in oprechtheid als zijn laatste waarheid, de zin van zijn
werkelijkheid, beseft, - als hij daarvan afwijkt verraadt hij zichzelf èn zijn
dichterschap. Het gaat in deze keuze tout court om de menselijkheid, om de
mogelijkheid tot mens-zijn, hier en nu. En er is niets essentiëlers, wat een dichter op
zijn wijze nastreven kan.
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Hoofdstuk IV
Gemeenschappelijke kenmerken
I
Het heeft, dunkt mij, zin de dingen die in het vorige hoofdstuk werden gezegd nader
toe te lichten aan de hand van enkele verschijnselen, die vrij algemeen waarneembaar
zijn in de na-oorlogse poëzie. Verschijnselen dus, die met de gemeenschappelijke
achtergronden waarover ik sprak nauw samenhangen en naar die achtergronden
verwijzen.
Als de breuk met het aestheticisme betekent, óók betekent, dat onze moderne
dichters zich aan de werkelijkheid hebben geëxponeerd om zo zelf tot werkelijkheid
te komen, en de breuk met het rationalisme houdt in dat zij weigeren hun menszijn
te laten versmallen tot een schrale redelijkheid, - dan ligt het vpor de hand dat het
hen niet alleen om een totale wijze van menszijn zal gaan, maar ook om de expressie
van hun gehele menszijn. En dat blijkt uit hun poëzie ruimschoots; wel het meest uit
wat haar zo opvallend van die van vroegere generaties onderscheidt: haar veel groter
lichamelijkheid.
Heeft men niet altijd weer opnieuw de poëzie willen voorstellen als een bij uitstek
‘geestelijke’ aangelegenheid, in die zin dat het haar zou zijn begonnen om intellectuele
noties en ‘ziels’-ontroeringen? Dat is een enorm misverstand en dichters hebben het
dan ook altijd weer gelogenstraft: poëzie impliceert sensitiviteit, een zintuigelijk
bezig-zijn met de dingen. Ieder goed gedicht is op een of andere manier een
concentratiepunt, waarin het lichamelijk gewaarworden van de dichter samenviel
met intellectueel vermoeden. Hoe dan ook, wij hebben met die terughouding van het
lichaam wel terdege afgerekend. En dat hangt onmiddellijk samen - het moge velen
die bij een idealistische anthropologie zijn grootgeworden wat vreemd in de oren
klinken - met de herontdekking van wat ik ‘het kenvermogen van de ziel’ noemde,
of misschien liever nog met wat daarachter plaatsgreep: de doorbréking van het
rationalistisch denken en het verval van het klassiek wereldbeeld en de
(neo)-platonische levensbeschouwing. Daarmee is immers niet alleen de geest bevrijd
uit zijn rationalistisch dwangbuis, maar mocht ook het lichaam zijn bevrijding vieren
uit het harteloos systeem, waarin het als een quantité négligeable opgesloten is
geweest. Kortom, het lichaam heeft weer zijn reële kans gekregen en het heeft die
gegrepen met een gretigheid welke duidelijk uitwijst, hoezeer wij het hadden
verdrongen. Ja, zelfs kan men soms vaststellen dat het zich breedmaakt ten koste
van die totaliteit van menszijn, waarnaar de nieuwe poëzie generaliter tendeert, - ik
kom daarop in ander verband nog terug.
Overigens is het een opmerkelijke winst, deze herontdekking van het lichaam; ze
heeft gebieden ontsloten die de poëzie nauwelijks meer had vermoed. Niet alleen
dat er vaak en dwingend van het lichaam sprake is, maar het lichaam komt a.h.w.
zelf aan het woord De meest ongedachte zintuigelijke gewaarwordingen hebben in
de verzen van allerlei
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moderne dichters - met een oudere als Gerrit Achterberg, m.i. de grootste van onze
hedendaagse schrijvers, voorop - hun neerslag gevonden. En wie zich ervoor openstelt
zal ervaren dat deze lichamelijke suggesties telkens op een geheimzinnige, a.h.w.
handtastelijke wijze tot hem overkomen. Wie zich ervoor openstelt, - schrijf ik. Men
moet deze verzen niet alleen maar horen, of horend lezen - in die zin zijn de meeste
poëzieliefhebbers wel gewend zich lichamelijk met poëzie te occuperen, getuige al
dadelijk het bijna onuitroeibaar misverstand dat een gedicht per se woordmuziek zou
moeten geven -, maar we moeten ze a.h.w. ook proeven, ruiken, voelen hoe ze ons
tot op de blote huid komen. En vooral: we moeten ons aan het avontuur overgeven
te ervaren hoe ze zich als beeld op onze netvliezen ontwikkelen. Want de moderne
dichtkunst is in zeer sterke mate visueel van aard.
Zoals gezegd, deze zintuigelijkheid hangt samen met de omstandigheid dat de
moderne mens zijn lichaam heeft teruggevonden - ‘de mens is zijn lichaam’ - en
daarmee heeft hij tevens de wereld teruggevonden waarin hij zich beweegt. Zij dringt
zich onontkoombaar, verrukkelijk of verbijsterend, aan hem op in al haar
menigvuldigheid van vormen en gestalten. En hoe zou het anders kunnen dan dat de
relatie die de dichter tot haar heeft zich in beelden realiseert? Men zou het misschien
zó kunnen zeggen: hij heeft er geen vrede mee, zijn verhouding tot haar in het
platonische te laten, - hij wil zich haar lichamelijk, concreet toe-eigenen, en de
vruchten van die verhouding kenmerken zich al evenzeer door hun lichamelijkheid.
Het zijn dan ook veelal geen metaphoren in strikte zin, - de beelden die de poëzie
van onze jonge dichters beheersen. Komt een metaphoor uiteraard uit abstractie voort
en concretiseert zij het bedoelde pas via die omweg - men vergelijkt het een met het
ander - hùn beelden hebben doorgaans een veel directer afkomst en een veel directer
functie: zij dienen niet ter toelichting van wat wordt bedoeld, hetzij duidelijkheidsof schoonheidshalve, maar de bedoeling voltrekt zich in het beeld zelf en bestaat niet
buiten het beeld om. Opmerkelijk trouwens, dat het telkens weer beelden zijn die
aan het animale en vegetatieve werden ontleend.
De typische wijze waarop deze directe werkelijkheidsbeleving zich in de moderne
poëzie steeds algemener realiseert kan, meen ik, niet beter worden omschreven dan
als de ontgrenzing van het ik. Men is zozeer op de wereld betrokken, dat men tegelijk
de dingen bij zichzelf inlijft en bij de dingen is ingelijfd: men valt samen met de
boom die men waarneemt, ja men is die boom. En zo blijkt het beeld in de moderne
poëzie veelal minder vergelijking dan symbool te zijn, en dat in de meest letterlijke
zin. ‘Sumballein’, het griekse werkwoord waarvan het woord symbool is afgeleid,
betekent namelijk: samenvallen. Er is een eindeloze identificatie met het niet-ik
mogelijk; en in deze vrijwel absolute relatie tracht men zowel zichzelf als dat niet-ik
te doorgronden en zo de laatste geheimen van het in-de-wereld-zijn op het spoor te
komen.
Hiermee ben ik op een ander kenmerk van onze hedendaagse dichtkunst gekomen.
Ik gebruikte niet toevalligerwijs het voorbeeld van die ‘boom’. De boom is in zijn
opgerichtheid wel bij uitstek representant van de onweerstaanbaar werkzame krachten
der natuur (phallisch symbool!) en teken
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van mens-zijn tevens. Het zijn deze associaties die ik bedoelde. Ja waarachtig, er
wordt weer ‘natuurpoëzie’ geschreven! In tegenstelling tot die van de aan de onze
voorafgaande generaties is de nieuwe dichtkunst ronduit geladen en verzadigd van
‘natuurlijke’ noties. Ook de natuur werd teruggevonden, - niet als een ‘thing of
beauty’, maar op dezelfde onmiddellijke wijze als waarop wij ons lichaam hervonden
en om zo te zeggen via dit lichaam. Geen sprake van de objectieve natuuruitbeelding
der impressionisten, leidend tot allerhande genrestukjes, geen sprake van het naief,
arcadisch geliefhebber dat we zo goed kennen, maar een voortdurend pogen om zeer
subjectieve natuurbelevingen tot expressie te brengen en ze lucide te maken tot op
elementaire samenhangen. Dat hebben ook de expressionisten reeds gewild, maar in
hún poëzie is de intentie meestal te zeer in het intellectuele doodgelopen, te zeer een
à tout prix willen gebleven. Wat de hedendaagse poëzie van de hunne onderscheidt
is haar verbinding van expressionisme met een sensitivisme als dat van Gorter; en
dat verschil is naar het mij voorkomt essentieel. Men voelt zich bij de natuur ingelijfd;
men heeft deel aan wat er stuwt en klopt in alle leven: vruchtbaarheid, levens- en
doodsdrift, ongedifferentieërde angsten; men beweegt mee in de kringloop der
seizoenen. Het moge dan niet meer gaan om wat de natuur ‘objectief is’, maar om
wat zij voor het zieleleven van de dichter representeert, - het verwonderlijke is, dat
juist in dit subjectief bezigzijn met haar allerlei dichters tot een gemeenschappelijk,
althans verwant natuurbesef zijn geraakt. Niet alleen bij ons, maar bv. ook in
Engeland. De moderne dichter heeft ongedacht en onverwacht weer de werkelijkheid
ervaren van wat de Grieken in Dionysos en Eroos, de Babyloniërs in Ishtar, de Indiërs
in Shiva hebben gepersonifieerd, en wat de Joden van het Oude Testament als ‘baäl’
hebben gekend en afgewezen: de onuitputtelijke en verzwelgende ‘bezitter’ van het
leven. De mythe als werkelijkheid, - ik geloof dat dit wel het meest algemeen
voorkomende aspect is van de nieuwe poëzie. Er is bijna geen dichter te noemen,
wiens problematiek niet op een of andere wijze met deze dingen samenhangt. En het
is bijzonder boeiend na te gaan, hoe juist op dit punt de wegen divergeren terwijl
men toch allerwege dezelfde of verwante oersymbolen, aan deze mythe ontleend,
tegenkomt: water, vis, steen, licht, lucht, maan, zand, vuur, boom, vogel, etc.
Interessant is in dit verband ook, hoe enkele dichters (Rodenko, Polet, en niet te
vergeten Gerrit Achterberg) trachten onnatuurlijke, ja zelfs anti-natuurlijke of
geïnverteerd-natuurlijke symbolen tot leven te wekken: gummi, celluloid, neon, glas,
helium, etc. Het gaat hun daarbij uiteraard om een nieuwe mythe, de specifieke mythe
van het ‘gedenatureerde’ moderne menszijn. En ongeacht hoe zij zich daartoe
verhouden, of zij deze mythe aanvaarden of verwerpen, - zij ervaren en beseffen
haar. Ieder ding kan trouwens symbool zijn voor een bepaald werkelijkheidsverband
dat zij als onontkoombaar ervaren. Mijn bloemlezing doorbladerend ‘prikte’ ik in
enkele minuten: klok, schaal, schrijfmachine, venster, bal, stad, schip, haven, papier,
deur, paraplu, spiegel, toren, sleutel, fluit, huis, schoen, plein, sneeuwpop, vaas,
zwaard, muur, beeld, graf, koffer, muziek, kogel, grint, put, café, muis, piano, vlag,
pruik.... Om maar niet te spreken van de vele symbolen die het menselijk lichaam
biedt: gezicht, oog, oor,

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

48
mond, hand, arm, buik, huid, rug, en allerlei woorden die men onmiskenbaar als
geslachtelijke symbolen moet verstaan.
Het is natuurlijk onmogelijk van al deze symbolen zonder meer de inhoud te
bepalen; die is telkens weer afhankelijk van het gegeven versverband. En aangezien
ik in het tweede deel van dit boek tòch nog gelegenheid zal hebben om op dit soort
dingen te wijzen, ga ik liever onmiddellijk over tot het aanwijzen van een ander
frappant kenmerk der moderne poëzie. En wel haar ‘religieus’ karakter.
Dat is met het voorgaande eigenlijk al gegeven. De na-oorlogse dichtkunst is vol
van een duidelijk mystieke, esoterische kennis der dingen. Geen wonder trouwens,
- het existentie-denken dat erachter ligt kan, dunkt mij, het best worden verstaan als
een moderne, aan onze tijd en situatie ontsproten vorm van mystiek. Hoe dan ook,
meer dan de representanten van wèlke stroming uit onze twintigste-eeuwse letterkunde
is de moderne dichter met de vraag naar zijn ‘oorsprong’ bezig. Hij wil weten wie
hij eigenlijk is. Hij wil terugkeren uit de zelf-ontvreemding, waarin het rationalisme
hem heeft verbannen, ver van zichzelf. Vandaar zijn heimwee naar het prelogisch
stadium der primitieven; zíj moeten dichter dan hij bij de oorsprong hebben geleefd,
en al zijn ze er dan ook nooit mee vertrouwd geraakt, ze hebben zich er in ieder geval
door ‘gekend’ geweten, Welnu, liever déze angst van de primitief dan die andere
angst die hem als twintigste-eeuwer opjaagt. Angst, bekneld te raken tussen de raderen
van die vreselijke, door een gemechaniseerd denken aangezette en op gang gehouden
machine, die wij civilisatie noemen. Een machine die hem niet ‘kent’, zoals ze niets
en niemand kent, - die alleen maar ‘kan’. - Vandaar ook die merkwaardig
introspectieve en peilloze verdieping in oorspronkelijke zijnsverbanden, op grond
waarvan Hendrik de Vries eens terecht van een ‘poëzie van de ante-natal tomb’ heeft
gesproken; haar geheim is het geheim van de moederschoot. Het is dan ook veelal
een religiositeit-zonder-god, die deze poëzie belijdt, een ‘religiositeit onder de navel’
zou men bijna zeggen, maar in elk geval blijkt eruit dat de dichter weer bezig is met
de dingen, waartoe hij van ouds her geroepen was: de benadering en ontraadseling
van het grote geheim dat zich achter ons ‘feitelijk’ leven verscholen houdt. Hoe het
ook zij: wie, eventueel misleid door zijn eigen opvattingen over religie en wat religie
behoort te zijn, geërgerd of achteloos aan dit aspect van de hedendaagse poëzie
voorbijgaat, kan haar onmogelijk verstaan; en dat geldt m.i. vooral t.a.v. het werk
van de allerjongsten, die zich in Atonaal verenigden.
Tenslotte nog dit: de kenmerken die ik tot dusver noemde als vrij algemeen-geldend
voor onze hedendaagse dichters en hun poëzie verwezen alle min of meer naar een
elementair, zo niet primitief bezig-zijn met de dingen. Dat zou gemakkelijk tot de
conclusie kunnen leiden - gezien het heimwee naar de ‘ante natal tomb’ trouwens
niet eens helemaal ten onrechte - dat zij om zo te zeggen onder hun geboorte, onder
de schepping uit willen: wij zijn immers blijkens de bedoeling van Genesis 1
geschapen als man en vrouw, d.w.z. als mede-mens. Toch zou die conclusie t.a.v.
onze moderne dichters, naar het mij voorkomt, enigzins voorbarig zijn. Ik meen zelfs
dat er in hun werk, sterker dan in dat van voorgaande generaties, een drang
waarneembaar is om de ander,

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

49
de medemens, te bereiken. Alleen, zij zouden die relatie op een heel andere wijze
willen verwezenlijken dan ‘de vorigen’, onder de invloed van allerlei vormen van
idealisme, hebben gemeend dat menselijke relatie zich toedroeg. Onze jonge dichters
willen het minder ‘geestelijk’, lichamelijker. Vandaar dat men bij wijze van spreken
zoveel handen en lippen uit vaak sterk egotistisch aandoende poëzie omhoog ziet
steken. Waarschijnlijk het meest treffend is dat het geval in een gedicht van Leo
Vroman, waarin deze zeer subjectivistische dichter, a.h.w. stem gevend aan het
onvermoed verlangen van zijn generatie, zo spreekt:
Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.
................................................
Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in Uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.

Dit vers van Vroman, waarin hij zich zoals het behoort met ‘u’ en ‘uw’ tot de lezer
richt, eindigt intussen op een verrassende wijze; hij schrijft:
.................... vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
ik heb je zo lief.

Deze wending van ‘U’ naar ‘je’ is m.i. significatief voor wat men van meer moderne
dichters kan zeggen: dat het ‘sociale’ en het erotische, het erotische en het sociale
vlak bij elkaar liggen. Het betekent dat zij de erotiek niet meer prostitueren voor het
poëtisch avontuurtje, maar dat deze veelal iets te maken heeft met de eenzaamheid
die zij in de gedesintegreerde wereld van nu als een bedreiging voelen en waaraan
zij willen ontkomen.
Natuurlijk is het niet mijn bedoeling te suggereren dat alle erotische, of liever
sexuele noties die in de na-oorlogse poëzie een rol spelen, van hieruit zouden moeten
worden verstaan. Men zal, het voorgaande lezend, wel voortdurend hebben vermoed
dat de moderne poëzie sterk-erotische accenten heeft. Wanneer het lichaam om zijn
rechten vraagt, spreekt het bijna vanzelf dat de lichamelijke relatie tot de wereld in
het middelpunt van de aandacht komt, wellicht meer dan iets anders. Een aandacht
die, door Freud e.a. tòch al in die richting geleid, dan voornamelijk in het
sexueel-erotische gefixeerd raakt. De ander, de liefdespartner, wordt tot de
bemiddelaarster van een soort extatisch wereldgevoel, waarin men tevens zijn diepste
zelfverwerkelijking viert. En verschillende moderne dichters nemen daarbij allerminst
een blad voor de mond. Of eigenlijk juist wèl, - zij nemen het blad voor de mond,
opdat hun stamelingen er a.h.w. onmiddellijk op neerslaan, nog bloedwarm en hijgend
van verrukking. Dat heeft uiteraard ten gevolge, dat men het werk van sommigen
hunner nogal eens kan horen qualificeren als: ‘pornografie’, obsceen’, ‘over de
schreef’ etc. En waarom zou men het ontkennen: heel velen van
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onze moderne dichters, evenals de prozaïsten trouwens, zijn, bewust of onbewust,
bezig de schaamtegrens te verleggen. Hoe we daarover denken moeten, laat ik graag
ter beoordeling aan ieder persoonlijk over. Ik zou er alleen op willen aandringen,
niet al te gauw disqualificerend, en wie weet hypocriet, over deze dichters te spreken;
zéker niet alvorens is nagegaan waar het in hun werk eigenlijk om gaat.

II
Ik geloof dat ik de meest centrale aspecten van de moderne poëzie hiermee wel heb
aangewezen. En het zal duidelijk zijn geworden: achter alles drijft de hartstocht naar
een zo elementair mogelijke werkelijkheidsbeleving en een zo direct mogelijke
expressie. Ik verwees daar trouwens al naar, toen ik over de breuk met het
aestheticisme, zowel als toen ik over die met het rationalisme sprak, in Hoofdstuk
III: wij wantrouwen en verwerpen de distantie, die met het een zowel als met het
ander, als met het beiden overschaduwend idealisme gegeven is. Ik zou het ook zo
kunnen zeggen: de poëzie handelt niet meer over de relaties van de dichter tot het
leven, maar ze legt die relaties (bloot). Ja, met het oog op sommigen der
experimentelen gaat m.i. zelfs de stelling op, dat hun gedichten zèlf hun relaties tot
het leven zijn. Dat betekent intussen bijna, dat hun gedichten hun leven zelf zijn. Zij
zouden dan niet meer primair op het leven uit zijn, deze dichters, maar op de poëzie.
Het geheim, de essentie van de poëzie sec schijnen zij in handen te willen hebben.
En is dit niet au fond hetzelfde misverstand als dat van de poésie pure? Dat dan het
aestheticisme, dat met zoveel elan door de voordeur was uitgeworpen, goed vermomd
via de achterdeur weer dreigt binnen te sluipen, ligt voor de hand, - en dat gevaar is
m.i. al niet meer denkbeeldig. Wie op deze manier naar de kunst zelf grijpt, moet
noodzakelijkerwijs in kunstgrepen vervallen; in elk geval moet voor hem alles weer
gaan draaien om de kunst - l'art pour l'art -, zij het dan niet de gladde mooischrijverij
van Tachtig en later. Een opmerking als die van Simon Vinkenoog, dat poëzie het
enige is, de moeite waard om voor te leven, geeft tenminste te denken. Gezien onze
cultuursituatie in het algemeen en het feit dat Vinkenoog (geb. 1928) bij uitstek
behoort tot de generatie die van het leven niet veel meer heeft gezien dan oorlog en
koude oorlog, kan ik deze opmerking heel goed ‘plaatsen’ en haar zelfs wel op haar
existentieel gehalte waarderen. Dat verhindert mij echter niet er critisch op te reageren
en de mentaliteit die erachter zit ten enen male heilloos te achten. De stelling dat,
inderdaad, het geheim der poëzie in wezen geen ander is dan het geheim van het
leven, maar dat de poëzie dit, haar éigen geheim alleen via het leven kan benaderen
en niet omgekeerd - m.a.w. alleen via de persoonlijke inzet van de dichter - is een
waarheid die blijkbaar opnieuw met de nodige klem moet worden beleden.
Overigens is dit streven naar een zo direct mogelijke poëzie m.i. alleen maar
positief te waarderen. Al te lang waren wij de gedachte ontwend dat het er in een
gedicht tenslòtte om gaat de dingen rechtstreeks te zeggen,
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te ‘noemen’, ze in een onontkoombare formule te bannen en zo over ze te heersen.
Met andere woorden: de magische functie van het dichterwoord kenden wij niet
meer; zelfs de notie daarvan was verloren geraakt onder woordkunst en vlotte
techniek. Al te lang hebben de dichters over de dingen gepraat, om niet te zeggen
over de dingen heen. En hadden hun producten nog maar innerlijke overeenkomst
vertoond met de lucide ‘praatpoëzie’, waarvan Nijhoff het geheim bezat, of Bloem,
Vasalis, Hoornik - het soort poëzie dat juist via de doodgewone, ‘prozaïsche’ woorden
de doodgewone dingen doorzichtig maakt tot op de geheimen die schemeren vlak
onder de huid der werkelijkheid -, men had er vrede mee kunnen hebben. Maar het
was het harteloos anecdotisme dat hoogtij vierde; de poëzie van het ‘geval’, die in
het geval bleef steken en zelfs geen poging deed zich tot een zekere
algemeengeldigheid van menselijk ervaren te verheffen. Dat een gedicht van een
momentane aanleiding uitgaat, heeft op zichzelf niets tegen, evenmin dat men die er
nog in kan herkennen, - wie zich ertegen verzet verraadt daarmee dat hij nog vastzit
aan een typisch stuk idealisme: tijd is verachtelijk en nietswaardig tegenover de
‘eeuwigheid’. Men kan het een gedicht echter wèl aanrekenen, wanneer het niet van
zijn momentane aanleiding loskomt en nauwelijks anders doet dan om haar
heendraaien. En juist dat gebeurde. De aanleiding werd volkomen ongehinderd in
het vers meegenomen: het feit waarin de werkelijkheid zich aan ons voordoet. Maar
de werkelijkheid zelf, die, zoals wij al eerder zagen, zich alleen existentieel te kennen
geeft, bleef meestal onontsloten. De feiten en lotgevallen werden poëtisch
geïnterpreteerd, eindeloos. Dit en niet anders is het, wat veel dichters van de laatste
twintig jaar, goedbeschouwd tot vandaag toe, hebben nagestreefd, op z'n best met
iets van innerlijk gebroken elan - waar de dichter nl. werd gedreven door het inzicht
dat er geen werkelijkheid is dan die wij kennen in de zinloze aaneenschakeling van
willekeurige toevalligheden -, veelal echter met wat gladde en behaagzieke maniertjes,
intelligent maar harteloos, d.i. zonder zelf in het geding te willen zijn.
Het is dit verschijnsel, dat in de wandeling Criterium-poëzie wordt genoemd.
Enigszins ten onrechte, want het genre leefde zich al veel eerder, in de Forum-tijd,
heel wat ongeremder en onpoëtischer uit. Bovendien heb ik het gevoel dat Criterium
het vooral moet verantwoorden, dat er, na zijn verdwijnen in 1943, een hele
ongeregelde horde van poëten opstond, die hun evident epigonisme - ze hadden
inderdaad veel met Criterium, en dan vooral met zijn minst aanvaardbare uitingen,
gemeen - tot in de verst verwijderde hoeken van onze oorlogse en na-oorlogse letteren
uitbreidden. Wat ik hiermee dus wil zeggen, is dit: er zijn vanuit de
‘Criterium-houding’ tegenover de werkelijkheid wel degelijk goede, zelfs zeer goede
gedichten ontstaan (Hoornik, Aafjes, Vasalis, Den Brabander, Van Hattum, Lehmann,
Evenhuis, Hoekstra, Morriën, Hella Haasse, Van der Steen, - er zou altijd nog een
heel interessante keuze uit hun werk samen te stellen zijn), maar de kwade kansen
van het genre hebben de mogelijkheden m.i. verre overheerst. Zo kwamen we aan
al die bundels vol dichterlijk-vertelde ‘verhaaltjes’, krantenverslagen en triviale
privé-avontuurtjes, die na onze bevrijding in 1945
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al onmiddellijk de markt begonnen te overstromen. Verzen waarin weinig of niets
meer te bespeuren viel van de transcenderende vlucht die alle poëzie q.q. onderneemt.
Op zijn best kwam het hier en daar tot belijdenissen van het ‘klein geluk’, dat
middenin de grote tormenten van de oorlog soms nog ergens te vinden was: bij een
vrouw, in de koelte en beschutting van een plantsoen, in een oud huis. Daarin was
de poëzie uit die periode althans het meest zuiver en oprecht, - ik denk nu bv. aan
de overigens vrij onbelangrijke gedichten van Jan Vermeulen. Doorgaans was het
echter een wat verveeld en vervelend spel dat werd bedreven - en ik heb mij er zelf
eveneens aan bezondigd -, een stuk tijdspassering voor in ledigheid verkerende
geesten, met sterke nadruk op geestrijke vondsten en cerebrale ontknopingen, en
tenslotte voor weer anderen een soort hogere huisnijverheid van onmiskenbaar
burgerlijke signatuur, - er werd vooral niets in gewaagd, zelfs al lag men vrijwel vers
aan vers met een dubieus ‘lief’ op bedden en divans.
Kortom, deze afzijdige, altijd gereserveerde verhouding tot de werkelijkheid, dit
niet-tot-werkelijkheid-willen-komen, hoezeer aanvankelijk ook verklaarbaar uit de
oorlogssituatie, waarin wij ons steeds nadrukkelijker bevonden, heeft afgedaan. En
het pikante verslag van al die z.g. ‘verhoudingen’, waarin zij resulteerde, interesseert
ons niet meer. Zeker, het gaat in de moderne poëzie om verhoudingen - zelfs bij
uitstek -, maar dan om de wèrkelijke verhoudingen, die waarin wij met ziel en zinnen,
met heel ons hart, betrokken zijn. En naar de gevarieerdheid daarvan is, bij alle
verwantschap, de nieuwe poëzie geschakeerd. Alleen waar iemand van zijn
persoonlijke relatie(s) tot het leven adequaat getuigt, nee waar zijn gedichten die
relaties scheppen, exploreren en verhelderen, is hij in zijn dichterschap verantwoord.
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Hoofdstuk V
De ‘vorm’, een probleem van onze nieuwe poëzie
I
Aan het slot van het vorige hoofdstuk sprak ik over de poëzie, zoals ze in en vooral
nà de tweede wereldoorlog hoofdzakelijk werd geschreven, de poëzie van de kleine
ervaringen en gevoelens, van toevallige feiten en situaties, van zinloze ‘wonderen’.
Tout court, de poëzie van het anecdotisme. Het ontbrak haar aan directheid, merkte
ik op; het ontbrak haar vooral ook aan intensiteit en ‘dichtheid’. En dat terwijl de bij
uitstek geconcentreerde vormen van sonnet en rondeel bijzonder veelvuldig werden
gebruikt. Daarmee was dan ook kennelijk iets niet in orde: deze z.g. moeilijke vormen
moesten maar al te vaak dienen om een zekere gemakzuchtigheid te camoufleren,
innerlijke leegte en onbenul. Trouwens, het schrijven van sonnetten op zichzelf is
altijd een klein kunstje geweest voor lieden met enige dichterlijke aanleg en een
zekere dosis technische vaardigheid; men weet immers precies waar men aan toe is,
waar men beginnen en waar men eindigen moet? Dichten was goeddeels een kwestie
geworden van het keurig volgieten van gereedstaande vormen; en daarin bezat een
hele schare poëten een verbazingwekkende handigheid. Het sonnet werd toegepast,
zoals men een procédé toepast. Het werd de laatste stimulans voor
poëtisch-impotenten; men bedreef het sonnet als poëtische onanie.
Dat hierop een reactie moest volgen, was zonder meer duidelijk. En dat zij aan de
dag zou treden als een ingekankerd wantrouwen tegen alle prosodische poëzie, alle
poëzie die zich aandient in een zorgvuldig afgewogen vorm, viel eveneens te
voorspellen. Het is dan ook op dit punt, dat ± 1950/'51 een reeds lang sluimerende
controverse losbarstte, een controverse die de in dit boek behandelde dichters vrij
scherp verdeeld houdt. Er is een phalanx van jongeren opgestaan - gedeeltelijk ook
dichters die aanvankelijk hun uitdrukkingsmogelijkheid in de meer traditionele
versvormen hadden gezocht - die nadrukkelijk de vormvernieuwing der poëzie, het
vormexperiment, in hun vaandel hebben geschreven. Want, zo menen zij, het is juist
die gebondenheid aan de beproefde vormen en geijkte normen die de poëzie belet
de spontaneïteit en intensiteit te bereiken, waarop zij zich heeft toe te leggen; het
zou juist de in onze literatuur gebruikelijke vormcultus zijn, die allerlei misschien
tòch wel elementaire belevingen onderwerpt aan een onduldbaar aesthetiserings- en
rationaliseringsproces. Daar komt nog iets bij: het kan immers niet anders dan dat
het tot in zijn diepste diepten geschokt levensgevoel van de moderne mens, in plaats
van in evenmatige jamben en trocheeën, uitdrukking zal zoeken in schokkende,
gesyncopeerde rhythmen, zoals dat in de muziek al lang het geval is, en, moet ik
erbij zeggen, in de Franse en Angelsaksische poëzie eveneens. En zou zo ook het
keurig afgepaste rijm niet moeten plaatsmaken, bv. voor een veel relevanter ‘innerlijk
rijm’: dat van allerlei soort associaties binnen het vers?
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Ik geloof dat wij deze en dergelijke tegenwerpingen tegen onze literaire tradities, of
liever tegen de voortzetting van die tradities in onze tijd, volkomen ernstig moeten
nemen en niet van een typisch-nederlandse behoudzucht uit zulke strevingen
onmiddellijk met de dooddoener ‘nieuwlichterij’ mogen afdoen. Alsof daar dan iets
mee zou zijn gezegd, behalve over ònze geborneerdheid! Trouwens, men hoeft
werkelijk geen avantgardist te zijn om al die qua vorm exact-sluitende verzen, welke
men onder ogen kan krijgen, heel gereserveerd te bezien; ik behoor zelf tenminste
ook tot degenen die knappe techniek en soepele taalbehandeling langzamerhand min
of meer suspect zijn gaan vinden. De vormen waarvan men zich bedient zijn veelal
niet meer in staat hun evidentie te bewijzen. De techniek der prosodische versificatie,
die vanouds met ‘vormbeheersing’ ident was, is maar al te zeer verworden tot een
prettig en gemakkelijk maniertje om zich op een onopvallende wijze door de vorm
te làten beheersen.
Een en ander wil natuurlijk niet zeggen, dat ik het gebruik van de z.g. ‘klassieke
versvormen’ - vaak ten onrechte klassiek geheten! beter zou zijn eenvoudig van
‘strofische poëzie’ te spreken, want dat wordt er meestal mee bedoeld - nu ook
categorisch zou afwijzen of mij genoodzaakt zou voelen, zèlf nooit meer naar een
vorm als het sonnet te reiken. Ik ziè nu eenmaal nog altijd iets in de prosodische
poëzie, - wàt, zal ik in dit hoofdstuk trachten te motiveren. En temeer ben ik niet tot
dit radicalisme bereid, omdat.... een zelfde wantrouwen mij bekruipt, wanneer ik mij
bezighoud met de vaak net zo ‘gemakkelijke’ open poëzie van de langzamerhand
eveneens tot ontelbaarheid uitgroeiende schare ‘experimentelen’. Lieden die op
Lucebert c.s. hebben afgestemd en nu op een vaak niet eens onverdienstelijke wijze
het ‘toontje’ hebben overgenomen. Daaruit blijkt in ieder geval zonneklaar wat de
literatuurgeschiedenis telkens weer heeft geleerd: een dichter dient ten allen tijde,
hóe hij zich in poeticis ook gedraagt, op zijn hoede te zijn voor clichématigheid en
stereotypie (ook van zichzelf!), voor de poëzie als en van een bepaald ‘genre’. Men
kan ook zeggen: voor de devaluatie van de poëzie tot ‘kunst’, en zo voort tot
kunstgreep en kunstvaardigheid, kortom voor het in alle aanvaardbare vermommingen
kruipend ‘Unwesen’ der rhetoriek.
Dat betekent dat men als criticus heel simpel de eis moest stellen, dat elke vorm
- en daarbuiten kan immers geen enkel gedicht! - door de dichter moet zijn
waargemaakt, van binnen uit gevuld; dat zij m.a.w. adequaat moet zijn aan wat zij
wil representeren. Ik zou het ook weer kunnen zeggen, zoals ik het in Hoofdstuk II
met nadruk stelde: het komt er op aan dat wat de dichter zegt adequaat is aan wat hij
te zeggen heeft. Want dat slaat werkelijk niet alleen op de ‘inhoud’ die in het geding
is; iedere inhoud die ‘gezegd’ wordt heeft immers ipso facto ook de belijndheid van
een bepaalde vorm gekregen. Zodra tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ van het door de
dichter gezegde - zo men wil, maar ik ben op literair-historische gronden zelf wat
huiverig voor die woorden: tussen inhoud en vorm - een zekere discrepantie blijkt,
en het is niet de discrepantie van de onbeholpenheid, kan men daarin een teken zien
van die fundamentele incongruentie die ik zoëven rhetoriek noemde. En nu ben ik
er allerminst van overtuigd, dat, zoals tegenwoordig vaak wordt beweerd, dit gevaar
de beoefenaars van het gebonden vers per se meer en eerder bedreigt dan die van het

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

55
vrije. Nog afgezien van de vraag of het wel aangaat onze hedendaagse dichters zo
simplistisch in twee streng gescheiden kampen te verdelen. Ongetwijfeld, we hebben
sinds ± 1940 practisch alleen afschrikwekkende voorbeelden gehad van onuitstaanbaar
gladde en ook innerlijk glibberige sonnetten, rondelen, refereinen, - enfin, strofische
gedichten; maar er werd toen ook hoegenaamd niets anders geschreven. Nu de poëzie
uit deze edelgesmede boeien werd bevrijd, komt men de rhetoriek al even veelvuldig
in de vrijheid tegen.
Wat nu de eigenlijke controverse prosodische poëzie - vrije poëzie betreft komt het
er, dunkt mij, op aan één ding goed in het oog te houden. Dit: dat alle werkelijke
poëzie een dialectische positie bemiddelt tussen vrijheid en gebondenheid; in elk
goed gedicht zal men het element vrijheid en het element gebondenheid kunnen
terugvinden, zij het dan telkens in verschillende verhoudingen gemengd. Vrijheid:
poëzie onstaat slechts daar, waar een duidelijke marge van beweging gegeven is,
waar een mens kan kiezen uit vele mogelijkheden; gebondenheid: zij ontstaat slechts
dan, wanneer hij deze keuze inderdaad doèt en zich daarmee van moment tot moment
bepaalt en bindt. Dat houdt in, dat een gedicht niet willekeurig associëren kan, wil
het niet desintegreren. Het betekent ook dat men zich niet mateloos aan de
innerlijk-divergerende mogelijkheden van één en hetzelfde rijmwoord kan overgeven
om een vers (een sonnet!) tot een goed einde te brengen. - Dit om althans een ènkele
consequentie te hebben genoemd.
Dichten - het woord zegt het al - is een verdichtingsproces of, om misverstand te
voorkomen, een condensatieproces. Pas taal die een zekere dichtheid heeft bereikt men kan ook zeggen: een zekere geslotenheid - kan als poëzie voldoen. Elk woord
heeft zijn geladenheid, zijn zin, - en tegelijkertijd moet men zeggen: het heeft juist
dáárin zijn vrijheid, dat het eerst nu wars van alle vocabularisme in het vers
functionneert, ademt en leeft. En het rhythme bereikt misschien juist daarin zijn
gespannenheid, dat het zich op zijn eigen ‘onberekenbare’, maar innerlijk logische
- door de ‘lichamelijke’ beleving van de dichter bepaalde - wijze naar de vaste maatval
van een metrum schikt.
Deze laatste formulering is uiteraard op de ‘klassieke’ metrische poëzie gemunt.
Maar wat ik ermee wil toelichten geldt ook voor het niet-metrisch-gebonden gedicht:
de onverbrekelijke eenheid van vrijheid en gebondenheid, die poëzie pas tot poëzie
maakt. De mogelijkheid tot kiezen is hier uit de aard der zaak in veel ruimer mate
gegeven, maar evenzeer de kans dat woordkeus en rhythme hun pregnantie missen....
Het vers moet in alle opzichten zijn gebondenheid uit zichzelf scheppen, en dat is
geen geringe, ofschoon een uiterst boeiende opgave. Of iedereen die zich aan het
schrijven van ‘open’ poëzie begeeft zich daarvan wel goed bewust is, lijkt mij
nauwelijks meer dan een rhetorische vraag. In heel wat moderne (in die speciale zin)
poëzie ziet men de versregels op een allersjofelste manier slobberen; het vers rekt
zich veel te lang; allerlei kon evengoed - en dus beter - worden gemist. En zo acht
ik het dan ook onmiskenbaar, dat het juist haar primaire gebondenheid is, die in dit
opzicht de prosodische poëzie vaak veel beter doet slagen: zij dwingt immers enerzijds
tot pregnantie,
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terwijl anderzijds juist het element der vrijheid - inventiviteit en fantasie - door deze
gebondenheid in de hevigste mate kan worden opgestuwd. Daarentegen heeft de
prosodische poëzie het gevaar, zich in haar eigen bindingen te verstrikken en daarin
te stikken, te worden vastgehouden binnen allerlei dan ineens àl te aprioristisch
blijkende wetmatigheden. En ook hier: of allen die zich in poeticis bij de europese
tradities van de laatste eeuwen aansluiten, zich van dat gevaar wel voldoende
rekenschap geven, is voor mij geen vraag. Een goed vers is nog wel iets anders dan
een technisch uitgebalanceerd ‘kunstwerk’, al was het alleen maar omdat men eer
men het weet het leven, zijn eigenlijke bestaansreden, uit het gedicht heeft
weg-gebalanceerd!

II
Ik hoop met het voorgaande althans enigszins te hebben aangetoond, dat beide wegen
der poëzie - die van het gebonden en die van het vrije vers - in artistiek opzicht hun
goed recht en hun gevaren hebben. Het gaat dan ook voor mijn gevoel niet aan, dat,
zoals de laatste jaren nogal eens gebeurt, degenen die verschillende wegen kozen
elkaar van verre staan te bespotten. De ‘experimentelen’ de ‘traditionelen’, omdat
dezen het ‘risico’ niet zouden aandurven zich in de vrijheid te wagen; de traditionelen
hen weer, omdat zij de moed niet zouden hebben hun formeel onvermogen te
exposeren, door te trachten prosodische poëzie te schrijven. Stellig zijn beide
aantijgingen niet geheel zonder grond, maar als de discussie op dit plan blijft zullen
we geen stap verder komen, - als dat tenminste nog wordt bedoeld. De
allesbeheersende vraag lijkt mij, nogmaals, die naar de evidentie van de
uitdrukkingsvorm.
Kan men die vraag in het algemeen stellen? Derhalve op deze wijze: welke vorm,
de vrije of de gebondene, voldoet het meest ter expressie van wat de moderne mens
beweegt? Of, naarmate men de geijkte vormen meer is gaan wantrouwen: kan de
prosodische poëzie nog representief worden geacht ter expressie van wat de moderne
mens beweegt? Kan men - zo vraag ik mij dus af - de vraag naar de adequatie van
de uitdrukkingsvorm op deze wijze, in het algemeen, behandelen? - Ik ben daar niet
zo zeker van. Ik geloof met name, dat wij tegenwoordig veel te gemakkelijk spreken
van de moderne mens, het moderne levensgevoel etc. In Hoofdstuk III trachtte ik
weliswaar zelf een exposé te geven van de geestelijke situatie van de hedendaagse
mens en daarmee het klimaat van de moderne poëzie te bepalen, maar zonder mijzelf
nu af te vallen meen ik - en heb ik ook toen al gemeend - dat mijn definitie naar
verschillende kanten moet worden opengehouden. Dat is, hoop ik, wel gebleken, bv.
uit de voorzichtige en ruime interpretatie die ik aan het begrip ‘werkelijkheid’ gaf.
Toch zou ik willen blijven bij wat ik ook tevoren reeds als karakteristiek van ‘de
moderne mens’ gaf, - althans voorzover hij inderdaad om zijn menszijn, zijn
menswording bekommerd is: zijn geëxponeerd-zijn aan de dingen, niet meer beveiligd
en ingekapseld door allerlei ideeën en concepties, die zèlf geen werkelijkheidsgehalte
hebben en dientengevolge ook hem van de werkelijkheid, ja zijn eigen werkelijkheid,
verwijderd houden. De bewust-levende mens van deze tijd weet
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zich blootgesteld aan de werkelijkheid; zij zit hem vlak op de huid, en in die huid
voelt hij zich, al naar het aspect dat zij hem toekeert, en vaak tegelijk of beurtelings,
bekoord of bedreigd, in elk geval ‘be-zield’. Het zijn juist de dichters, in wie ‘de
moderne mens’ zich op deze wijze van zichzelf bewust wordt. Maar we moeten m.i.
terdege in het oog houden, dat deze grondstructuur zich op alle mogelijke manieren
differentiëren kan, al naar gelang de werkelijkheid der dichters en hun houding daarin
of daartegenover verschilt.
De kwestie is dus alleen, of dit menselijk geëxponeerd-zijn en zijn dynamiek zich
kan realiseren in de statische, bijna wiskundig-exacte vormen van de renaissancistische
versificatie? Dat wordt nogal eens betwijfeld, en ik kan die twijfel verstaan. Niet
alleen dat men zich moet afvragen of deze ‘voor de hand liggende’ vormen niet óók
behoren tot de apriori's en gepreoccupeerdheden, waarin men zich tegen de stroom
van het leven verschuilt. Maar ook: verraden sommige van de versvormen, die bij
ons het meest geliefd en in zwang zijn niet àl te duidelijk hun geestelijke afkomst?
Sterker nog: belasten zij niet onwillekeurig de dichter met allerlei renaissancistische,
d.i. grieks-idealistische, neo-platonische of aristotelische noties, eenvoudig doordat
zij hem dwingen binnen de denkschematiek der renaissance, waarvan zij de exponent
zijn? Doordat zij hem betrekken in een evenwichtstendentie, die kenmerkend is voor
de typisch harmonische levensbeschouwing die.... hem in feite niet meer eigen is?
En zo ja, hoever reiken de consequenties daarvan?
Ik geloof dat deze vragen waard zijn grondiger te worden onderzocht dan ik het hier
zal kunnen doen. Maar laat ik er in dit verband tòch het een en ander over zeggen.
De renaissance, - ze is, bij alles wat er vérder nog over op te merken valt, toch vooral
de periode geweest, waarin men één verrukkelijke hartstocht kende: het klassieke
wereldbeeld te herstellen in de chaos van arationele gevoelens en vermoedens die
‘de middeleeuwse mens’ beheersten. En dat komt in de poëtische vormen die zij
schiep - sonnet, terzinen, rondeel, referein, om slechts de ons meest bekende te
noemen - duidelijk tot uiting.
Om mij - uit actualiteitsoverwegingen - maar bij het sonnet te bepalen: is het niet
een bij uitstek rationele, beredeneerde en beredeneerbare, vorm? Het schijnt wel
geschapen om het stromend gevoel te vangen en te beheersen, om het eigen ik en de
verhouding van het ik tot de dingen systematisch te bespiegelen. Een geraffineerd
harmonische vorm ook: haar harmonie is die van een mikrokosmos, in principe
berekenbaar, statisch.
Zo is het sonnet de eeuwen door geweest, bij Petrarca en Michelangelo, bij Van
der Noot, Hooft en Huyghens. En zelfs bij onze Tachtigers, die het sonnet
herontdekten (Ten Kate niet meegerekend), was het au fond niet anders. Kan men
in zekere zin met recht volhouden dat met hen onze moderne poëzie een aanvang
nam - hun niet aflatende aandacht voor de binnen-individuele werkelijkheid, de
psychologische verfijning van hun woordgebruik, hun accent op de gevoelswaarde
der taal -, toch is wat ik onder moderne poëzie meen te moeten verstaan bij ons pas
veel later begonnen. Ook de Tachtigers leefden nog volop in de illusie van harmonie,
in een klimaat dat, wat de geesteselite van die tijd betreft, nog door het

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

58
Hegeliaans, idealistisch denken was bepaald. Zo ervaar ik het althans bij deze dichters,
niet alleen bij de wijsgerige Verwey, maar ook bij de aanvankelijk meer muzische
Kloos; het was tevens een denken dat weerloos openstond voor oosterse invloeden,
- denk aan Van Eeden's flirt met Tagore. In de menselijke geest wordt, volgens Hegel,
de Algeest zich van zichzelf bewust, - een moderne en oosters-geïnfluenceerde
uitwerking van Plato's denkbeelden. Vandaar dan ook dat in deze poëzie het accent
zozeer op de ‘allerindividueelste emotie’ kwam te liggen en op de ‘allerindividueelste
expressie’ daarvan: hierin voltrok zich immers het eigenlijkst leven van de geest?
De ‘allerindividueelste emoties’, - zij ‘golden’ en moèsten zich dus wel projecteren
in en uitbreiden over al het zijnde. En is het van hier uit niet ook te verstaan, dat het
gevoels- en gedachteleven der Tachtigers er voortdurend op uit schijnt, zich in de
kosmos gespiegeld te vinden?
Kortom, in dit gesloten, au fond statisch en ongeschokt wereldbeeld is het sonnet
mee-opgesloten gebleven. En het is naar mijn mening pas Nijhoff geweest, die het
in principe heeft opengelegd voor een ander levensgevoel, - dat van de gebrokenheid,
het menselijk tekort, de hunkering naar het principieel onbereikbare en onvervulbare.
Een levensgevoel dat zich in de verste verte niet meer, materieel noch formeel,
bekommert om harmonie van een binnen-individuele gesteldheid met een buiten- of
boven-individuele Idee of Werkelijkheid, - er zijn wel andere belangen! Voor Nijhoff
bestaat niet meer de universele ‘goddelijke’ conceptie, die zich als een duidelijk
patroon laat hanteren en waarnaar de dingen zich om zo te zeggen maar behoeven
te voegen om poëzie te worden. Nijhoff's wereld is geseculariseerd, - en daarmee
ook het sonnet. Het dient, zoals ieder ander vers bij deze dichter, nog slechts om de
wezenlijke relaties die met het menszijn gegeven zijn, en daarin het geheim van het
menszijn, op het spoor te komen, of liever: voor een moment te attraperen. Bij Nijhoff
begint, als ik goed zie, wat ik reeds eerder de functionnele lyriek heb genoemd, de
poëzie die bij uitstek correspondeert met ons aan-de-werkelijkheid-geëxponeerd-zijn.
Dat is nog niet onmiddellijk het geval; de titel van Nijhoff's eerste bundel is wat dit
betreft veelzeggend: De wandelaar, - de dichter verhoudt zich nog als een min of
meer geïnteresseerd toeschouwer tot de werkelijkheid. Maar toch spreekt er al in
déze periode een sterker realiteitsbesef uit zijn gedichten dan men tot dusver in de
poëzie gewoon was. Het bewustzijn, de dingen niet langs een zich angstvallig
vrij-houdend, afzijdig ik te mogen laten afglijden, maar het leven te moeten aandurven
wint van nu af aan voortdurend veld, tot het in de Nieuwe gedichten en Het uur U in
alle eenvoud, maar ook in alle moed gerealiseerd, voor ons staat.
Om van deze kleine afdwaling terug te keren: het ligt voor de hand, dat wanneer
het sonnet een ‘functionnele’ zin ontvangt, zijn karakter en voorkomen zich zullen
wijzigen. Men bespeurt dat dan ook dadelijk, zodra men een sonnet van Nijhoff,
vooral uit die latere tijd, naast een sonnet van Hooft, Kloos of Boutens legt. En het
wordt evidenter, naarmate men scherper achtslaat op de onderlinge verhouding der
strofen. Hebben de oudere sonnetten de neiging zich te impliceren tot de ronde
geslotenheid van een mikrokosmos - dat gebeurt meestal op de overgang van octaaf
naar sextet, - bij Nijhoff zoekt het sonnet, juist waar het zich over zijn eigen
mogelijkheden buigt, ìn die mogelijkheden de stuwing naar een doel,
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een ‘waarheid’. Kort geformuleerd: Nijhoff's sonnet is expliciet, dynamisch. Guillaume
van der Graft spreekt niet ten onrechte over de Nieuwe gedichten als over een
‘verzenboek vol dramatische situaties’. Het zijn toegespitste en op de spits der
feitelijkheid gedreven gedichten - waaronder Acht sonnetten! -, voortkomend uit een
nuchter en trouw in-de-wereld-zijn; en zij brengen in de lezer een onmiskenbare
katharsis teweeg, doordat ze hem misschien half-bewust te verstaan geven dat hier,
plaatsvervangend voor hem en tegelijkertijd mèt hem, de uitdaging der werkelijkheid
werd aanvaard.
Ten gevolge van of in elk geval geïnspireerd door de ‘secularisatie’ die het sonnet
onderging, niet alleen bij Nijhoff, ook bij Du Perron - een andersoortige secularisatie,
poëtisch bezien veel minder belangrijk en au fond een degeneratieproces - zijn het
vooral de anecdotici geweest, die zich van het sonnet hebben meestergemaakt. Het
is zeker niet onbegrijpelijk dat zij telkens weer zich op Nijhoff hebben beroepen en
bij hem de oorsprong en rechtvaardiging van hun poëzie hebben gezocht, - maar het
was wel kortzichtig. Het ‘gebeurlijk’, feitelijk karakter van Nijhoff's poëzie werd
vlot geïmiteerd, zonder dat men blijkbaar in de gaten had wat er achter diens
‘anecdotiek’ stak. Vandaar dat men telkens het gevoel heeft met bastaardjes te doen
te hebben, of in elk geval met kindertjes die het uiterlijk van Nijhoff paren aan de
karaktertrekken van Du Perron. Waar Nijhoff toe in staat was, later ook Vasalis - en
in mindere mate Aafjes, Hoornik, Den Brabander, Hoekstra - dat mislukte onder de
handen van de meeste andere dichters van Criterium en zijn nabloei. Hun poëzie
functionneerde niet, doordat men blijkbaar ten enen male niet besefte, uit welke
houding-in-de-wereld Nijhoff's manier-van-poëzie, zijn idioom, voortkwam.
En nu, - de eigenlijke anecdotische poëzie is dood. Wat echter niet wegneemt dat
ook uit de sonnetten die sindsdien werden geschreven - en ze worden nog altijd en
masse geproduceerd - maar zelden enige notie blijkt van wat er aan de orde is in de
ontkluistering van het sonnet die Nijhoff realiseerde1). Doorgaans missen ze nog altijd
expansiviteit, perspectief; het blijven starre, kunstmatige figuren. Geven hun auteurs
niet onwetend en ongewild de modernisten gelijk in hun afkeer van deze ‘levenloze
vorm’? Het lijkt dan ook tijd, dat eens ruiterlijk wordt toegegeven: de
sonnettenschrijverij is maar al te vaak hèt symptoom van die onwezenlijke mentaliteit
- levensbeschouwelijke inkapseling, statisch levensgevoel, aestheticisme etc. -, die
alleen maar terecht kan worden genegeerd.
Dat het overigens niet per se zo behoeft te zijn, blijven de sonnetten van Nijhoff
bewijzen. Maar ook die van verschillende andere moderne dichters. Ik geloof nl. dat
er in onze hedendaagse poëzie nogal wat dichters rondlopen, die partij hebben
getrokken van de losmaking van het sonnet uit zijn levensbeschouwelijke achtergrond,
en daarmee van zijn structurele bevrijding; dichters die er op een zelfstandige wijze
mee zijn blijven experimenteren en geenszins bij wijze van invuloefening of
kruiswoordpuzzle. Is

1) Of men in dit verband ook de vroege Rilke, z.g. Nijhoff's grote voorbeeld, zou moeten
noemen, betwijfel ik zeer. Ik kan dat probleem uiteraard niet in dit boek behandelen.
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het sonnet niet met name geschikt gebleken ter uitdrukking van disharmonie en
discontinuïteit, die veler leven beheersen?
Het is niet te ontkennen: een vorm als het sonnet tendeert q.q. naar evenwicht.
Maar zoals het klassieke sonnet een statisch evenwicht vertegenwoordigde, zo zal
het moderne sonnet telkens weer alleen in een dynamisch evenwicht kunnen, nee
moèten bestaan. - Wie zegt daar, dat evenwicht op zichzelf al een voor ons modernen
onaanvaardbare zaak is? Laten we reëel zijn: waarom gaan wij rechtop, waarom
zullen wij er altijd op bedacht zijn op de been te blijven en ‘ons evenwicht te
bewaren’? Toch waarschijnlijk omdat het met de heimelijke bedoeling van ons
menszijn samenhangt, - hoezeer ook de noodzaak ‘beweging’, zonder welke leven,
mensenleven, onmogelijk is (ons bloed!), er voortdurend op uit schijnt het evenwicht
te verhinderen. Dat moet ons toch, dunkt mij, tot de conclusie brengen, dat menszijn
betekent: ons telkens weer een evenwicht op het leven, de werkelijkheid te veroveren.
En het houdt voor de poëzie in, dat zij noodzakelijkerwijs een ‘middelpuntzoekend’
karakter zal dragen, al zou de dichterlijke ‘werkelijkheid’, waarmee zij correspondeert,
zich nog zo ‘middelpuntvliedend’ voordoen. Hoe het ook zij, ik geloof dat in onze
nieuwe poëzie principieel en beslissend met de klassieke traditie van het sonnet is
gebroken. Het is waarachtig niet meer Perk's ‘kind van de rustige gedachte’! En ik
zie dan ook totaal niet in, waarom bv. de sonnetten van Achterberg en Van der Molen,
om slechts de meest sprekende figuren te noemen, minder ‘modern’ zouden zijn,
zowel qua teneur als qua dictie, dan allerlei vrije poëzie, die door velen wèl als
modern wordt geaccepteerd.
Om nog even op het oorspronkelijke verwijt terug te komen: het schrijven van
sonnetten, zoals in het algemeen van gebonden poëzie, zou ‘zonder risico’ zijn, en
dus alleen daarom al een abjecte aangelegenheid, een slaafs en slofs begaan van
uitgetreden paden. - Welnu, ik geloof er niets van dat de prosodische vormen hem,
die zich werkelijk geëxponeerd weet, tot een minder ‘riskante poëzie’ uitlokt dan de
volkomen open mogelijkheden van het vrije vers. De geestelijke dwang die de
renaissancistische vormen misschien nog altijd willen uitoefenen, zullen op hem niet
heel veel vat meer hebben. Waarbij ik dan nogmaals nadrukkelijk aanteken, dat
strofische versvorm, vast metrum en volrijm op zichzelf zeker niet zonder meer in
de richting van de renaissance wijzen, - men zie er bv. Victor E. van Vriesland's
bloemlezing Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen maar eens op na!
Trouwens, men moest toch eindelijk eens wat genuanceerder over deze dingen
spreken. Zo is het immers alleen maar plomp generaliseren, wanneer sommigen niet
ophouden te suggereren dat er zoiets als ‘het’ sonnet zou bestaan, en zo ook ‘de’
gebonden poëzie. Het sonnet alleen al is, zéker voor de dichters van nu, duizend
mogelijkheden. Duizend mogelijkheden dus ook om te mislukken, - van risico
gesproken! En zo moest men ook eens ophouden het voor te stellen alsof met ‘het’
vrije vers nu voortaan alle heil gegeven zou zijn. Het vrije vers heeft immers óók
een traditie, zelfs in ons land, en die is leerzaam genoeg! Meer nog, iedere
onbevooroordeelde lezer kan reeds nu, zo kort na haar heroptreden in onze literatuur,
constateren dat de vrije poëzie opnieuw hard op weg is een ‘genre’ te worden, waarin
hol pathos en jargon, kortom een nieuwe rhetoriek met haar eigen maniertjes en
trucjes en een nieuw aestheticisme
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zich bedenkelijk breedmaken. Zoals ik enkele pagina's tevoren al schreef: het bederf
ligt overal op de loer, en in ieder geval is het daar het gevaarlijkst waar men er het
minst op bedacht is.
Een nuchtere opmerking slechts ter afsluiting van deze gedachten: het zal in de
poëzie toch wel altijd blijven gaan om het dichterschap zelf; om dat eigene dat men
ogenblikkelijk herkent, ongeacht in welk gewaad het zich kleedt.

III
Het zal overigens duidelijk zijn, dat ik met grote belangstelling de ontwikkeling van
het vrije vers volg, juist in verband met de cultuur-situatie waarin wij ons op het
ogenblik bevinden. Het zoeken naar nieuwe vormen en uitdrukkingsmogelijkheden
is in dit stadium ongetwijfeld een levensbelang van de poëzie; het gaat daarin immers
om de aanpassing van vorm en taal der poëzie aan het levensgevoel dat ons beweegt.
Die drang tot vernieuwing is trouwens niet alleen op de vleugel der experimentelen
actueel; ze blijkt ook uit het (recente) werk van dichters als Van der Graft, Van
Tienhoven, Verhoeven, Van der Molen, Warren! Allen dichters die zich aanvankelijk
bij voorkeur van de traditionele versvormen hebben bediend. Ja, wie experimenteert
eigenlijk niet op het ogenblik? Waar dat op uitlopen zal, lijkt mij nog moeilijk te
voorspellen. Op een grote, algemene doorbraak naar het vrije vers, - wordt hier en
daar gesuggereerd. Het is mogelijk, maar waarschijnlijk lijkt het mij toch niet. En
bepaald onmogelijk acht ik het, wanneer onder ‘vrij vers’ dat extreem-poëtisch
phenomeen moet worden verstaan, dat telkens weer onder de handen van Lucebert,
Campert, Vinkenoog, Kouwenaar e.a. tot stand komt (waarmee intussen niets
onvriendelijks t.a.v. hun werk is bedoeld!). Het vrije vers van de eerstgenoemde
dichters vertoont, althans meestal, een duidelijk groter stevigte dan dat der
avantgardisten; en daarin verraadt zich zonder twijfel dat zij weet hebben van de
intrinsieke betekenis der prosodie. Waarschijnlijker lijkt mij dan ook dat het ergens
tussen de fronten van nu tot een vergelijk zal komen: dat deze van origine
‘traditionele’ dichters via het vormexperiment erin zullen slagen gebieden van hun
menszijn te exploreren, die tot nu toe poëtisch gezien braak waren blijven liggen en
dat zij hun ontdekkingen vruchtbaar zullen maken in een poëzie, die deels tòch weer
prosodisch, deels vrij zal zijn, maar dit laatste dan als een soort tussenvorm tussen
het gebonden vers en het vrije van Lucebert c.s. Een vers zoals op 't ogenblik dichters
als Vroman, Rodenko en Van der Graft op overtuigende wijze schrijven; een vers
dat van intelligentie, ook in zijn vormgeving getuigt, zonder dat men het gevoel krijgt
intellectualistisch te worden bedrogen. Ik kan mij persoonlijk tenminste niet goed
indenken dat dichters die eenmaal de evidentie van rijm en metrum aan den lijve
hebben ervaren en er niet (zoals bv. Elburg en Kouwenaar) door werden belemmerd
in het schrijven van goede, waarlijk authentieke poëzie, daarmee geheel en voorgoed
zouden breken. Rijm en metrum, - het zijn tenslotte geen foefjes die men evengoed
missen als toepassen kan: ze hebben van ouds her, mits op de rechte wijze en op de
rechte plaats gebruikt, een magische of op zijn minst suggestieve functie, die alleen
de snob en de
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maniak kunnen ontkennen. Om maar niet eens te spreken van de zin die ze voor de
dichter zelf vertegenwoordigen.
Ik wilde het hier echter nog even speciaal hebben over dat experimentele vrije
vers. Wie zich er zo onbevooroordeeld mogelijk mee inlaat, zal moeten erkennen
dat het waarachtig niet alleen iets negatiefs is, wat vele moderne dichters nieuwe
wegen doet zoeken: afkeer van de platgetreden paden. Die aversie is er onmiskenbaar,
maar ze is niet het voornaamste. Een veel groter rol speelt m.i. het besef (of het
vermoeden) zich niet (meer) adequaat in de nog altijd gebruikelijke vormen te kunnen
uitdrukken. Het besef ook dat deze verworvenheden der literatuur hun in de weg
staan om terug te keren uit de ‘Selbstentfremdung’, waarover ik in het vorige
hoofdstuk, en eigenlijk voortdurend al, sprak. Deze noties spitsen zich hier en daar
toe in de overweging dat prosodische poëzie nooit die mate van waarachtigheid,
directheid en intensiteit kan bereiken, die moet worden nagestreefd. Het zou in de
moderne poëzie moeten gaan om de zo weinig mogelijk gereflecteerde expressie van
het ik, om de schichtige associaties die, alleen voor het ‘onderdenken’ der ziel, de
intuïtie, naspeurbaar, wemelen in het grondwater van het onderbewustzijn. En zelfs
waar de zaak nièt zo radicaal wordt gesteld, heet het onderbewustzijn nog altijd ‘het
gebied waar de mens zijn meest onbesmette Ik terugvindt’ (Kouwenaar).
Nu ligt het min of meer voor de hand, dat er, inderdaad, een veel groter mate van
reflectie, bezinning, ‘afstand’, of hoe men het noemen wil te pas komt bij het schrijven
van een gebonden vers dan van een vrij, - althans doorgaans, want ik vermoed dat
dichters als Pound en Eliot, Eluard en Char het zo in zijn algemeenheid niet zouden
toegeven, evenmin als bij ons Paul Rodenko. De vraag is echter of dit verlies aan
spontaneïteit wel wezenlijk een verlies is. En persoonlijk antwoord ik daarop met
een onomwonden neen! Zolang de bezinning zich tenminste maar gehoorzaam bepaalt
tot de belangen die menselijk-primair, elementair zijn en zich niet begeeft in
aesthetisering of systematisering daarvan. Om het maar meteen scherp te stellen: het
komt mij voor, dat in deze zo absolute afwijzing van de vaste vorm bij vele jongeren
zich een grandioos misverstand verraadt. Of misschien moet ik zeggen: een
miskenning - tâch weer! - van het volle menszijn. De mens die zojuist zijn lichaam
heeft teruggevonden, dreigt opnieuw te worden opgespleten, - en nu is het het recht
op zijn geestelijke levensfuncties dat men hem zou willen ontzeggen, althans voor
de duur van het gedicht dat hij schrijft. Niet dat ik achter deze experimentele
eenzijdigheid niet een typisch-romantische impuls zou onderkennen: overaccentuatie
van de ziel t.o.v. de geest, het stellen van de ‘imagination’ (Blake) boven de vorm,
- maar ik geloof dat wij die wisseling van accent thans meemaken in zijn meest
riskante gedaante. En dat hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat wij de ziel, die
zozeer boven de geest wordt verheven, nauwelijks meer anders kunnen verstaan dan
als een ‘lichamelijke’ aangelegenheid. In elk geval blijkt op het ogenblik telkens
weer de geest te worden veracht, zoals tot voor kort...., nee, niet de ziel, maar het
lichaam! Het ressentiment is duidelijk. Klages, die een goede twintig jaar geleden
de geest de ‘Widersacher der Seele’ heeft genoemd en als een soort kankergezwel
van het lichaam beschouwd, schijnt nu eerst recht actueel te zullen worden.
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Zou onze nieuwe poëzie inderdaad consequent die kant opgaan, dan zou ik haar een
heilloze zaak vinden. Temeer omdat ik in de pretentie van een exclusief irrationalisme
- en dan maar weer eens verstaan in de zin van: ongereflecteerde evocatie van
zielsprocessen - ronduit niet geloven kan. Nog ongeacht de vraag of ik de resultaten
ervan (op den duur) interessant genoeg zou vinden. Irrationalistische dichters zullen
altijd meer met geest, ja met ratio behept blijken dan zij wel wensen. Al was het
alleen maar omdat men niet zo maar aflegt wat de europese mens nu al eeuwen lang
heeft gekenmerkt en bepaald en wat hele sectoren van onze cultuur en civilisatie wel
altijd zal blijven bepalen: het discursief, logisch denken. Terecht trouwens, zolang
het zijn grenzen maar erkent en bescheiden blijft; zolang het geen autoritair systeem
wordt en niet de pretentie gaat voeren op weg te zijn naar een absolute
wereldverklaring. De terugkeer tot primitivisme, die, in reactie op het rationalisme,
door de experimentelen wordt voorgestaan, en niet alleen voor de poëzie, lijkt mij
dan ook een naieve droom. Men kan toch onmogelijk de eis stellen van een primitieve,
d.w.z. pre-logische physica, een primitieve mathematica! Een wereldorde waarin het
rationeel denken integraal is uitgebannen zou zonder meer onvoorstelbaar zijn. We
zijn niet eens in staat persóónlijk te breken met de steeds meer gerationaliseerde
wereld waarin wij leven, - en dat onvermogen neemt soms tragische vormen aan;
wij zijn immers met duizend zenuwen op haar betrokken. Zich van haar losscheuren
betekent scheuring en opsplijting van het eigen ik, - en ik geloof dat men dit in onze
nieuwste poëzie herhaaldelijk bewezen kan zien.
Men begrijpe mij dus goed: dat er tegen de suprematie van het denken - die
uiteraard tot rationalisme leidt - verzet is ontstaan, is m.i. van onschatbaar belang en
in dat front strijd ik met overtuiging mee; maar de geest te verloochenen acht ik een
nutteloze en bovendien ondankbare zaak. Sterker nog: het is de venijnigste vorm van
verraad, - verraad van de geest aan zichzelf! Het kan alleen maar tot een geforceerd,
zo niet rationeel-bepaald, irrationalisme voeren. Een verdringing in elk geval die ons
spoedig zou opbreken!
Ik heb natuurlijk niet de indruk, dat deze kanttekeningen de controverse gebonden
poëzie - vrije poëzie te hebben opgelost. Ik verlang daar trouwens ook niet naar.
Onze moderne poëzie - en die is voor mijn gevoel omstreeks 1916/'17 begonnen:
Nijhoff, Van den Bergh, Van Ostayen - heeft steeds bestaan in en bij de gratie van
de spanning tussen traditie en experiment, en zij is er, dacht ik, wèl bij gevaren.
Welnu, de energie die door de in dit hoofdstuk gesignaleerde wrijving der meningen
ontstaat, zou wel eens een belangrijke factor kunnen blijken in de ontwikkeling van
onze huidige poëzie; ze kan er in ieder geval toe bijdragen om haar te vitaliseren en
levend te houden.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

64

Hoofdstuk VI
Het nieuwe taalgebruik
Na alles wat ik over de vorm-controverse schreef ben ik intussen eens te meer
overtuigd dat een andere, althans anders-georiënteerde discussie van veel vitaler
belang is dan die over de ‘vorm’, nl. die over de vernieuwing van taal en taalgebruik.
Trouwens, de groep avant-gardisten die Simon Vinkenoog in zijn bloemlezing Atonaal
bij het poëzie-lezend publiek introduceerde, voert, als ik goed zie, toch wel bij uitstek
déze pretentie in haar schild. Niet dat alle elf dichters - Hans Andreus, Remco
Campert, Jan G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert,
Paul Rodenko, Koos Schuur, Simon Vinkenoog en de Vlaming Hugo Claus - helemaal
dezelfde achtergronden en proposities zouden hebben; integendeel, er zijn duidelijke
en zelfs fundamentele verschillen in hun poëzie aan te wijzen, maar toch geloof ik
dat wat hen bindt voorshands relevanter is dan wat hen onderscheidt. En dat bindende
zie ik dus vooral in hun poging tot taalvernieuwing.
Ik geloof dat geen zinnig lezer, hoezeer bevooroordeeld ook of ertegen gekant,
zal kunnen ontkennen dat zulk een vernieuwing inderdaad gaande is. Opmerkelijk
echter dat over de vraag wat zij in feite inhoudt vooralsnog minder zinvols is
geschreven dan men zou verwachten. Ook zelfs in de kring der ‘atonalen’ heeft men
zich er tot nu toe nauwelijks over uitgelaten1). Dat maakt het wat moeilijk: voordat
een boek als dit geschreven werd, zou de schrijver toch eigenlijk in staat moeten zijn
geweest zich met hun ‘programma’ bezig te houden. Bij gebreke daarvan zal het
niettemin nodig zijn, althans enigszins bij het streven van deze dichters stil te staan,
op gevaar af hun intenties zodanig weer te geven dat zij er zichzelf te weinig in
herkennen. Het zal dus wel het beste zijn, min of meer schools de meest in het oog
springende verschijnselen op te sommen, die ik in en aan deze, hardnekkig
‘experimenteel’ genoemde, poëzie waarneem - waarbij ik uiteraard telkens ook zal
ingaan op wat ik als de achtergronden van die verschijnselen vermoed -, om
vervolgens tot een soort persoonlijke, wie weet voorlopige plaatsbepaling te komen.

I
Ik wil dan beginnen met nog even aan te sluiten bij de opmerkingen die ik in het
vorige hoofdstuk, over de vormkwestie, maakte. Taalgebruik en vormgeving bepalen
elkaar immers voortdurend; ze staan met elkander in wisselwerking. Eigenlijk kan
men ze dus niet los van elkaar behandelen, zoals ik dat hier, al te schematisch, doe.
Ze behoren bijeen als lichaam en ziel; zonder elkander kunnen ze niet eens bestaan.
Ik wees er dus op dat onze avantgardisten zich geheel en al van de

1) Ik kan eigenlijk alleen verwijzen naar het uitstekende essay van Jan Walravens,
Phenomenologie van de moderne poëzie, in 1951 als uitgave van Tijd en Mens verschenen.
Het gaat daarin echter voornamelijk over het werk van de franse expressionisten en
surrealisten.
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gebruikelijke vormgeving en haar aangelegenheden hebben afgewend. Een
vormproblematiek, die door overcultuur telkens weer tot een uitermate dubieus soort
perfectionnisme blijkt te leiden. En wellicht is het vooral deze neiging tot
perfectionnisme en stylering die door de modernen wordt verfoeid. Terecht trouwens.
Want wat moeten we er mee in deze gedesintegreerde wereld, waar de scheuren ons
onder de voeten doorlopen, in deze kosmos waarvan de versplintering zelfs geen halt
hield voor de grenzen van het ik? Het is een leugen geworden, aesthetisch bedrog.
Vandaar het, tegen alle achevisme in, improviserend karakter van de meeste
experimentele poëzie.
Dat dit besef tevens een en ander moet impliceren voor het taalgebruik is duidelijk.
Bij de experimentelen uit het zich in de ‘atomiserende’ wijze waarop zij met de taal
bezig zijn. Zij laten zich geenszins imponeren door de noodzaak grammaticaal en
syntactisch verantwoorde volzinnen te bouwen. Niet dat zij onze ‘taalwetten’ niet
zouden kennen - zoals wel eens wordt geïnsinueerd -, maar zij kunnen er zich niet
aan gebonden achten. Karakteristiek voor hun werk is dan ook de wijze waarop deze
dichters zichzelf in de rede vallen en de groeiende logica van sententische verbanden
telkens weer verbreken, door ze a.h.w. bij voorbaat te interpoleren en contamineren
met bijoverwegingen van allerlei aard. De experimentelen durven weer te stamelen,
- of liever: zij kùnnen niet anders. ‘Zij hebben een brok in de keel, maar de ontroering
is echt’, zoals een zekere Jacob van Vreeland ergens terecht opmerkte. Vandaar dat
hun gedichten een sterk elliptisch, zo al niet chaotisch karakter dragen. Maar men
zou ook, en m.i. meer terecht, kunnen zeggen: ze kregen het karakter van hun maker,
- de in discontinuïteit ten opzichte van ‘God’, de kosmos, de burgergemeenschap,
zichzelf, levende mens van nu. De incompetentie van de discursieve logica, van alle
rationele concepties en burgerlijke systemen, geschapen om de ‘machten’ te beheersen,
is duidelijk gebleken; wij stellen er au fond geen vertrouwen meer in. En de jongste
dichters activeren dit wantrouwen tot de poëtisch-revolutionnaire daad van het radicaal
opbreken der dubieus geworden zinsverbanden. Daar komt nog bij de elisie van
allerlei in het normale zinsverband noodzakelijke, maar spanningloze woorden, die
deze dichters toepassen. Het gaat hen kennelijk om de kernwoorden, om een
dynamisch geladen poëzie. En dat is één van de vele tekenen die er m.i. op wijzen,
dat het hen zeker niet enkel en alleen begonnen is om sloping van wat zij als
vermolmde bouwsels ervaren, maar ook en vooral om het oprichten van een weerbare,
hermetische muur van taal, die de ‘machten’ van deze eeuw weerstand kan bieden.
In ieder geval heeft deze elliptische wijze van dichten tot gevolg, dat hun gedicht
vrijwel uitsluitend bestaat bij de gratie van de verhoudingen die de woorden onderling
aangaan: hun associaties, assonanties en.... botsingen. Het vers is - om met Jan
Walravens te spreken - wel zeer nadrukkelijk ‘uit woorden opgebouwd’; woorden,
die dus niet alleen een ‘defensieve’ functie blijken te hebben, maar ook een
‘offensieve’, explosieve werking: in aanraking met elkaar, en zelfs wel zonder dat,
spatten de ‘inhouden’ er naar alle kanten uit. En het zijn vooral deze veelvuldige
zinsmogelijkheden, - het is de plurivalentie van het woord, waarop de lezer
voortdurend bedacht moet zijn.
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Deze plurivalentie wordt trouwens nog bevorderd door datgene, waaraan men
experimentele gedichten meestal op het eerste gezicht kan onderscheiden: hun
ontbrekende, resp. zeer spaarzame interpunctie. Dat komt werkelijk niet voort uit
zucht om het eens anders te doen, zoals de meeste poëzielezers blijkbaar nog
vermoeden, maar integendeel uit de drang om aan de woorden een nieuwe
bewegingsmogelijkheid te geven. Een vrijheid die de logisch-determinerende
interpunctie hun niet laat! Ze moeten naar alle kanten kunnen associëren, - de
stoplichten en verkeersbordjes der interpunctie immers belemmeren het vrije verkeer
der woorden maar. Zo kan men heel vaak opmerken dat een woord tot verschillende
zinsverbanden behoort, waarin het dan ook verschillende functies en betekenissen
te vertegenwoordigen heeft. Soms is dat bijzonder boeiend, soms ook doet het gezocht
aan. Maar in ieder geval moet het ons evident zijn, dat bij uitstek de poëzie der
experimentelen het rationaliserende van een interpunctie niet of nauwelijks verdraagt.
Kan men het verbreken der syntactische verbanden nog representief achten voor de
elliptische, intermitterende uitdrukkingswijze van de hedendaagse mens - nee, het
is geen ‘slordigheid’, heren puristen, maar psychische noodzaak -, de experimentelen
gaan nog een paar stappen verder. Niet alleen dat zij er op uit zijn, nieuwe woorden
te scheppen - dat ging ook de Tachtigers wel af -, maar hun poëzie is bovendien vol
van woorden die een ongewone grammaticale functie vervullen: substantiva
bijvoegelijk gebruikt en omgekeerd, werkwoordsvormen uit hun vervoegingen gelicht,
etc. Ja, zij schromen niet zich zelfs tot in het woord als zodanig in te dringen: zij
defigureren het, wanneer het hen past, versnijden het met andere woorden, - kortom,
treden ook wat dit betreft met de grootst mogelijke vrij(moedig)heid op.
Een van hun meest geliefde principes schijnt verder dat van de verwisselbaarheid.
Daarin etaleren deze dichters m.i. hun pretentie, heer te zijn over de dingen. Zij zijn
heer over de tijd: het blijkt uit de wijze waarop zij - ik zinspeelde er al op - de tijden
der werkwoorden verwisselen en naar hun hand zetten. (Eventueel zou men daarin
tevens de neerslag kunnen zien van wat de nieuwere wetenschap heeft willen
aantonen: dat tijd niet bestaat.) Maar wat ik hier vooral bedoel is dit: zij verbreken
zinvolle taalverbanden met de grootst mogelijke gemakkelijkheid, verwisselen de
zelfstandige naamwoorden etc. in op elkaar betrokken rededelen, en bereiken zo
soms inderdaad resultaten, die op een ongedachte wijze zinvol blijken. Niettemin
komt het mij voor, dat dergelijke verwisselingen steeds meer als foefjes worden
toegepast en er grotendeels op gericht zijn opzien te baren.
Overigens uit zich juist in deze dingen min of meer hetzelfde wat sinds Picasso
ook in de schilderkunst aan de orde is. Zoals dáár de natuurlijke verbanden worden
uiteengetrokken, - kan men niet telkens weer allerlei lichaamsdelen op onnatuurlijke
wijze samengevoegd op het doek tegenkomen? -, zo is het ook in de poëzie. En daar
hoeft werkelijk niet het telkens weer gesignaleerde ‘nihilisme’ achter te zitten: weerzin
jegens een onvolwaardige schepping; zelfs zie ik er niet altijd, positiever, de
hybridische intentie in om het leven opnieuw en zinvoller te ordenen. Wat dan wèl,
laat zich aan de hand van mijn verwijzing naar de beeldende kunst misschien
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het gemakkelijkst verduidelijken. Ik denk nu alleen maar aan niet eens moderne
beeld-‘contaminaties’, als bv. het gevleugelde paard Pegasus en de merkwaardig
samengestelde egyptische godenfiguren: Thot en Horus met vogelkoppen, de
zonnegod Re opgaande uit de lotusbloem, etc. En ik denk ook aan de zeemeermin
uit zovele sprookjes: niét ‘half vrouw, half vis’, zoals men meestal hoort beweren,
maar vrouw en vis inenen; niet alleen de vrouw is bedoeld, maar ook de vis, en beide
zijn gelijktijdig en volledig als wat zij representeren in het geding. De zeemeermin
is het beeldsymbool voor een heimelijk beseft, niet voor het logisch denken
achterhaalbaar verband. Welnu, de hedendaagse beeldende kunst is vol van dergelijke
‘tegen-natuurlijke’ verbintenissen, die niettemin hun eigen zin en
werkelijkheidsgehalte hebben. Zo ook de poëzie, en dat allerlei irrationele
woord-verbintenissen zich eveneens toedragen in het plastische vlak, ligt, gezien het
symbolisch, d.i. zinne-beeldig karakter van ons (hedendaags)
werkelijkheidsbewustzijn, wel voor de hand. Zoals trouwens het beeld überhaupt
een zekere meerwaarde heeft gekregen in de nieuwste poëzie, - waardóór, zal nog
ter sprake komen.
Achter al deze verschijnselen zit intussen wel heel duidelijk het besef dat de bestaande,
de traditioneel-genormeerde taal ‘het’ niet meer kan zeggen: zij is niet meer bevoegd
tot de zielswerkelijkheden die zich opdringen. Maar er spreekt, geloof ik, veel méér
uit: twijfel aan het woord in het algemeen. Is niet de misère van het woord - ook het
meest nieuwe - wat tegelijk zijn grandeur uitmaakt: dat het zich op een gegeven
ogenblik een bepaalde gedachte-inhoud toegemeten ziet en dan gaat
‘verbegripmatigen’? En zet dat proces misschien niet reeds daar in, waar iemand
meent de zin van een woord - wèlke zin dan ook - in het versverband op het spoor
te zijn gekomen? - Ik heb de indruk dat dit de grote vrees is van veel jonge dichters.
Vandaar dat zij het woord slechts dan, of althans het meest, vertrouwen, wanneer
het een beeld opwerpt; een beeld dat dan de expressie, de ver-beelding moet zijn van
een zielswerkelijkheid of eventueel de projectie van een zielshonger naar
werkelijkheid (Hans Andreus bv.). Het beeld is ‘lichamelijk’ - ik had het daar al over
-, het laat zich niet zomaar begripmatig verschralen. En het is m.i. in deze twijfel aan
het woord als begripsdrager, dat het ‘expressionisme’ van vele vertegenwoordigers
der avantgarde zijn wortels heeft.
Wanneer zij het woord wantrouwen om zijn zinsinhoud, dan is dat dus omdat voor
hen in de eerste plaats het zingevend menselijk denken suspect is, - daar sprak ik al
herhaaldelijk over. Deze dichters schuwen de reflectie, - zij verwachten alles, of in
elk geval veel, van hun reflexen. En dáárin berust hun ‘surrealisme’. Het onderbewuste
is hun grote inspiratiebron en hun poëzie heeft daarvan de duidelijke kentekenen.
Het ‘filmische’ van hun beeldvorming bv. houdt hiérmee verband; zijn het niet veelal
de elkaar blindelings opjagende en bliksemsnel verspringende beelden van een droom,
een nachtmerrie vaak, die we erin aantreffen? Dat sluit in principe zeker geen
willekeur in: de droom is ongetwijfeld vol van een eigen innerlijke logica, maar er
wordt in de droom nu eenmaal niet rationeel-systematisch, abstraherend gedacht, en
nóg minder geredeneerd. Derhalve ook in deze ‘droom-poëzie’ niet. Wie haar
innerlijke logica op het spoor wil
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komen, zal haar op een soortgelijke wijze moeten benaderen als waarop men met
zijn droomleven, ja ook zijn dagdromen, kan bezigzijn: zich erdoor laten attraperen
en trachten ze te verstaan als flitsen ‘Existenzerhellung’.
Er is echter nog een andere functie van het woord, die in deze poëzie een grote
rol speelt: naast het woord als beeld, het woord als klank. Ook in deze gestalte kan
het immers aan het schrikbewind der ratio ontsnappen. Nu ben ik weliswaar nog niet
aan het critisch gedeelte van dit hoofdstuk toe, maar ik kan onmogelijk het oordeel
opschorten dat dít mij voorlopig de minst interessante kant van de nieuwste poëzie
lijkt. Aan déze kant dreigt zij nl. voortdurend in poésie pure, in puur aestheticisme,
te vervallen en opnieuw ‘woordkunst’ van de meest nare soort te worden. Zonder
twijfel is de klank van het woord intrigerend en vaak zelfs onthullend, - er zou eens
een ‘psychologie der klinkers en medeklinkers’ geschreven moeten worden.
Bovendien, ik heb er niets tegen dat het ons (sommigen?) aangeboren gevoel voor
klankschoonheid en klankverhoudingen ook in de poëzie uiting zoekt en wordt
geëxploreerd. Maar wat te zeggen, wanneer men de hele poëtische rimram van '80,
met assonanzen, acconsonanzen, binnenrijmen en al, gretig aanvaard in het werk van
veel jongeren ziet terugkeren (Lucebert, Andreus, Elburg)? In dit verband loont het
de moeite, de gedichten eens ter hand te nemen die een extreem exponent der
Tachtigers als Is. Querido destijds onder het pseudoniem Theo Reeder liet verschijnen,
- men zou schrikken van de overeenkomst met de verzen die nù hier en daar worden
geschreven. Ik kan niet nalaten, hier het wat onvriendelijke grapje te citeren dat
iemand onlangs lanceerde: ‘De experimentelen - zei hij, - ze zijn nèt Tachtig! Het
enige verschil is dit: Van Deyssel schreef een precieuze taal, - zíj schrijven precieuze
wartaal’. Ik neem dit oordeel, althans in deze vorm, zeker niet voor mijn rekening,
maar het lijkt mij een feit dat het aestheticisme een van de grootste gevaren voor
onze avantgardisten betekent, en dat dit gevaar vooral daar op de loer ligt waar zij
bezig zijn de klankwaarde van het woord te exploiteren. Een dergelijk risico lopen
zij vanzelfsprekend ook met hun vaak te ver doorgevoerde, en dan barok-aandoende
plastiek - visuele plastiek, moet ik eigenlijk zeggen - zoals wel heel duidelijk blijkt
uit het werk van Hans Andreus, maar ik heb toch het gevoel dat onze moderne dichters
het beeld voorshands beter weten te hanteren als existentieel uitdrukkingsmiddel dan
de klank. Er zullen dus ook op dit terrein wel mogelijkheden liggen, maar tot nu toe
zie ik ze zelfs niet bij benadering gerealiseerd. Wat overigens hinderlijk genoeg is,
omdat juist de trefkracht van het gedicht er telkens weer door wordt verijdeld.
Wat náást de exploratie van beeld- en klankwaarden een grote rol speelt in de
poëzie der atonalen, is het element der herhaling, hetzij van woorden of rededelen,
hetzij van klankreeksen. De intentie daarvan is duidelijk: er gaat, als het goed is, een
magische, bezwerende werking van uit. En dat kan men vooral bij Lucebert opmerken.
Jammer alleen, dat ook deze taalmogelijkheid zo vaak wordt gehanteerd als een puur
stijlprocédé.
Intussen blijkt uit deze dingen wel heel duidelijk wat ik op pag. 65 al aanwees:
dat het niet alleen een negatieve gezindheid is, die de poëzie der experimentelen
stuwt. Hoe zou men daarvan trouwens poëzie kunnen verwachten?! Hun ‘ja’ is stellig
even sterk als hun ‘nee’. En deze twee liggen
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in hun werk vaak ononderscheidbaar dooreen, zodat men zelfs wel eens het gevoel
heeft dat hun taalexperimenten ieder voor zich tegelijk een negatieve en een positieve
achtergrond hebben. Hoe dan ook, men moet wel doof en blind zijn om uit hun werk
niet een heel nieuwe en elementaire hartstocht voor het woord af te leiden. Een
gespannen aandacht voor het dichterlijk materiaal, de taal, en een ongeremde drang
om de mogelijkheden van die taal tot het uiterste uit te buiten. De experimentele
dichters breken de woorden open om te kijken wat er in zit, - zoals Hans Warren het
in een zeer verhelderend artikel over de atonalen heeft uitgedrukt. Ja, zij weten weer
wat woorddronkenheid is. Soms althans, - wanneer zij inderdaad met de
belemmerende factor van het gerationaliseerde woord hebben afgerekend en dus
geen last meer hebben van ressentiment. Dat juist in dit stadium van
woorddronkenheid deviaties voorkomen, is natuurlijk een andere zaak. Als ik goed
zie, zijn het eigenlijk twee dingen waarvoor zij bij uitstek op hun hoede dienen te
zijn, als voor Scylla en Charybdis: hun rancune op de (al dan niet vermeend)
rationalistische omgangstaal èn de woordroes, waarin hun taal dreigt los te slaan niet
alleen van haar sociale, maar ook van haar existentiële basis. Maar in het tweede
deel van dit hoofdstuk zal ik nog gelegenheid hebben hierop grondiger in te gaan.
Ik moet in dit verband ook nog iets zeggen over het sociale aspect van de poëzie der
in Atonaal vertegenwoordigde dichters. Want zoiets is er, óók in hun taalgebruik;
bij sommigen - Kouwenaar, Elburg, Lucebert - vrij sterk, bij anderen in mindere
mate. Hun poëzie schuwt allerminst de relatie met politieke ideeën en sociale
verhoudingen, zelfs niet met de politieke feiten van de dag, als onpoëtische gegevens.
Wat is trouwens als zodanig poëtisch of onpoëtisch? Immers niets, - en dat willen
deze dichters weer bewijzen; het komt er maar op aan, zijn gegevens poëtisch te
verwerken. Zo wordt dus ook het politieke en sociale in het door de dichter gestelde
zinsverband betrokken en meegenomen en kan het velen ineens heel reëel, om niet
te zeggen realistisch, duidelijk worden dat de poëzie waarachtig niet die
wereldvreemde sector van het leven is, waarvoor zij haar altijd hebben gehouden.
Zij kunnen het in het werk der experimentelen steeds weer zien gebeuren, dat door
háár midden in de werkelijkheid zich een ‘tweede werkelijkheid’ voltrekt, die de
eerste ‘hinfällig’ maakt, niet door die ‘eerste’ werkelijkheid hooghartig te ontkennen
- dat is aanvankelijk de vergissing van de Woord-groep geweest -, maar eenvoudig
door haar elementen te herschikken in dit andere zinsverband.
Intussen, - ik zou het over het taalgebruik van de experimentele dichters hebben
en ik heb tot dusver alleen maar gezègd, dat hun sociaal-politieke interesse zich
daarin weerspiegelt. Welnu, hoe vreemd het ook klinken moge na al wat ik reeds
over hun dichterlijke vooronderstellingen en over het subjectieve en individualistische
van hun taalgebruik schreef, - het zou wel eens kunnen zijn dat zij tegen alle
klaarblijkelijkheid in méér voeling hebben met wat onder de mensen leeft dan vroegere
dichtergeneraties. Men moet er bv. eens op letten, hoe vaak hun gedichten aansluiting
zoeken bij het eenvoudige volkslied, het kinderversje, het aftelrijm, - en dat zowel
in woordkeus als qua toon en rhythmiek. En het zou bovendien wel eens kunnen
zijn, dat zij meer dan deze vroegere generaties georiën-
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teerd zijn op.... het algemeen aanvaard taaleigen. Het taaleigen althans, zoals het
vastligt in allerlei zegswijzen, uitdrukkingen, spreekwoorden, volksgezegden etc.
Alleen, ik mag niet suggereren dat zij er zonder meer positief op zijn geïnspireerd.
Want ligt niet juist hierin het ongeschokt levensgevoel van de burgerman als in
evenzovele vanzelfsprekendheden verankerd? Men ziet de avantgardistische dichter
- overigens niet hem alleen - dan ook nogal eens bezig, dergelijke
vanzelfsprekendheden te ontburgerlijken. Een enkele maal zal hij dat doen door te
trachten hun werkelijkheidsgehalte te re-activeren of hun plastische kwaliteiten uit
te buiten; soms ook zal hij pogen ze door een innerlijke ‘Umdeutung’ met
raadselachtigheid te laden; vaker transfigureert, ja deformeert hij ze, als om de
banaliteit van het burgerlijk spraakgebruik, en daarachter de burgerlijke
levensbeschouwing, aan de kaak te stellen. Het effect ervan ligt echter steeds in
hetzelfde vlak: verwondering, in haar gehele scala van geamuseerdheid tot
verbijstering. Misschien was dat trouwens ook de half-bewuste intentie: dat de burger
in zijn vanzelfsprekendheden wordt aangetast en zich zal gaan verwonderen, m.a.w.
dat hij uit zijn schema's te voorschijn zal komen. Een alleszins plausibele intentie,
naar het mij toeschijnt: het is tenminste wel duidelijk dat in het klimaat van
vanzelfsprekendheid de poëzie niet kan aarden en dat dit zowel geldt in de richting
van de lezer als in die van de dichter.
Hoe dan ook, het is duidelijk dat de experimentele dichter, in weerwil van zijn
particuliere uitdrukkingswijze, zijn lezer weer wil bereiken, iets bij hem teweeg wil
brengen, - en dat niet alleen in het negatieve, ook positief. Hij wíl geen poëzie meer
schrijven voor zichzelf alleen, - zelfs al doet hij bijna vers voor vers niets anders dan
die indruk vestigen. Men lette maar eens op de vele gedichten, waarin de
experimentelen zich richten tot een ‘gij’ of een ‘u’, m.a.w. waarin zij een medemens
aanspreken. Overigens denk ik vooral aan iets anders. Sprekend over de min of meer
gemeenschappelijke kenmerken van de na-oorlogse poëzie (Hoofdstuk IV), wees ik
al op het feit dat mond en hand zo'n belangrijke functie hebben in het werk van vele
jonge dichters. Welnu, dat geldt speciaal voor de experimentelen. Het is een heel
directe, aangrijpende wijze waarop zij het contact met de lezer willen herstellen: zij
willen hem a.h.w. lichamelijk deel geven aan de nieuwe wereld - een hernieuwde
klassiciteit van lichamelijke harmonie, denk ik wel eens, sommige, vooral latere,
gedichten van Lucebert lezend - die zij zelf reeds beleven, dwars door de ondergang
van dit oude wereldbestel heen; een wereld waarin de mens al zijn zielsmogelijkheden
ontplooien kan.
Tenslotte dien ik nog te wijzen op het accent van humor, waardoor veel poëzie der
atonalen wordt gekenmerkt, humor ook qua taalgebruik. Overigens moet ik daaraan
onmiddellijk toevoegen, dat op méér plaatsen in de na-oorlogse poëzie de humor een
factor van betekenis is geworden. Een heel nonchalante, terloopse humor over het
algemeen, die dan ook wel eens ‘een loopje neemt’ met de lezer. Afleiding van
spanningen veelal, ironisering van de eigen ernst, laatst-overgebleven wapen tegen
de overmacht van het lot, ‘humour noir’. Dat is ook in het werk der experimentelen
zo. Het meest overtuigend vind ik hun humor echter, wanneer hij a.h.w. uit de taal
zelf opkomt, m.a.w. een soort etymologische humor is.
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Waar deze op zijn best is, vormt hij de meest volstrekte tegenstelling tot de min of
meer prefabricated humor, die in de poëzie altijd wel opgeld heeft gedaan.
Overigens is dit ‘intelligent’ taalgebruik - het speurt voortdurend naar relaties
tussen de regels van vocabularium en grammatica door - bepaald niet een vondst
waarop de experimentelen zich mogen beroemen. Ik moet in onze literatuur toch wel
allereerst aan Eric van der Steen denken, achter wiens cerebrale taalgrapjes echter
nauwelijks een hart voelbaar is. Waarschijnlijk bestaat er dan ook meer reden om te
wijzen op de veel minder ‘vrijblijvende’ Guillaume van der Graft, wiens verbale
fantasie, in tegenstelling tot die van Van der Steen, veelal in dienst staat van een
nieuwe zingeving der dingen. Veelal, zeg ik; want voortdurend is er het gevaar dat
de woordspeling niet functionneert en in woordspeligheid ontaardt. En aan dat gevaar
ziet men zowel Van der Graft als de experimentelen meer dan eens ten offer vallen;
het is de hinderlaag van verbalisme en verbaal fetisjisme.

II
Nadat ik heb getracht enigszins te schetsen en te verduidelijken wat ik in het
taalgebruik der ‘atonalen’ zie gebeuren, wil ik trachten iets als een standpunt tegenover
dit alles te bepalen.
Ik kies dan als uitgangspunt een opmerking van degene die zich tot dusver wel
het meest heeft opgeworpen tot woordvoerder van de jongste generatie, Simon
Vinkenoog. Een opmerking die op zichzelf onthullend is en frappant raak. Vinkenoog
zegt: ‘Het vers komt in eigen gedaante naar de oppervlakte en neemt het
onderbewustzijn mee; het zingt en stottert, het huilt en lacht, het léeft.’ En dan: ‘ik
geloof dat dit levend-zijn, deze creatieve potentie, er de waarde van uitmaakt.’ Inderdaad, het experimentele gedicht weerspiegelt met een frappante onmiddellijkheid
de habitus van de moderne mens, geëxponeerd als hij leeft. Open naar alle kanten,
maar tegelijk zich verwerend met een vaak malicieuze ironie. Bedreigd van overal
en tegelijkertijd niet zonder ‘optimisme’, zij het veelal van een ‘beledigde’ soort,
zoals Vestdijk het eens heeft uitgedrukt, een optimisme dat zich nu eens schuilhoudt
achter cynisme, dan weer fel uitslaat, dikwijls tegen alle klaarblijkelijkheden en
waarschijnlijkheden in. Die mens, in alles hevig en spontaan reagerend, zelfs in zijn
reacties van secundaire aard, - zozeer zijn zijn complexen, remmingen en psychosen
hem tot zijn tweede, nee eigenlijke natuur geworden - díe mens is het, die in het vers
‘zingt en stottert, huilt en lacht’ of, veel onmiddellijker nog: die mens is het, waarvan
het vers zingt en stottert, waarvan het lééft.
Dat deze onmiddellijkheid intussen bepaalde grenzen zal moeten eerbiedigen, en
dat op grond van het karakter der poëzie zelf, lijkt mij evident. Poëzie is nu eenmaal
een kwestie van vormgeving, en wat de experimentelen te zien geven heeft met
vormgeving vaak weinig te maken. Zij ijlt en delireert ook vaak, de experimentele
poëzie. Inderdaad, net als de neurotische problemen-van-mensen die het asfalt van
onze grote steden bevolken; en op zichzelf kan ik daartegen dan ook geen bezwaar
hebben, mits het principe van poëzie als vormgeving a priori is erkend. Maar wel
kom ik in
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verzet, wanneer ik de indruk krijg dat dit delirium, deze neurose, als een poëtisch
doel wordt nagestreefd. Dit geschiedt uiteraard als reactie op het rationeel bestorven
taalgebruik van de ‘gezonde mens’ van nu, als reactie op de taal die alleen nog maar
functionneert als voertuig van begripmatige mededelingen, vertogen,
boedelbeschrijvingen en testamenten. Een taal zonder gloed en zonder diepte, zonder
macht vooral. Ik vind het dan ook zeker niet verwonderlijk dat dichters zich tot ideaal
stellen ‘de taal los te zingen van haar betekenissen’ (al heeft Nijhoff, die schreef:
‘mijn woorden.... zingen zich los van hun betekenissen’, er wel wat anders mee
bedoeld dan wat onze experimentelen realiseren). Er zit kennelijk de overtuiging
achter dat de orphische vervoering, die weer moet leiden tot de lang-vergeten
incantatie, zich in onze tijd alleen kan verwerkelijken via de totale uitlevering van
het denkend bewustzijn. Maar de orphische vervoering was nooit een delirium dat
men kon wíllen. Het was de ‘heilige’ waanzin, die soms een dichter als een dure
genade ten deel viel, subs. overviel. Ik denk nu vooral aan die grote gekwelde, met
wie de experimentelen (Lucebert!) blijkbaar zozeer bezig zijn: Friedrich Hölderlin.
En ik moet dan concluderen dat tegenover diens vaak overrompelend heldere
‘waanzin’ veel experimentele poëzie mij alleen maar als on-zin aandoet. Ik geloof
dan ook dat dit streven van (enkelen) de(r) experimentelen op een heilloze vergissing
berust. Mèt hen ben ik mij zeer goed bewust van de ontoereikendheid der vigerende
wereld- en levensconcepties, van de incompetentie van ons platonisch-aristotelisch
denken - ik kom er niet meer op terug - en dan ook van de daarmee samenhangende
rationalisering van onze taal. De grote vraag lijkt mij evenwel, of de ontoereikendheid
die wij àllen ergens beseffen nu aan de kant van de taal is, dan wel of we liever
moesten spreken van òns onvermogen om die taal te hanteren. En voor mij is het
een uitgemaakte zaak, dat dat láátste het geval is.
Waar het m.i. op aankomt, is dit: we zullen de taal weer in haar oorspronkelijke
samenhangen, haar oorspronkelijke zin en haar oorspronkelijke functionnaliteit,
moeten gaan verstaan. Daarmee bedoel ik te verwijzen naar het Woord als
scheppings-mediator; het Woord dat door de dingen bij name te noemen ze wegtilt
uit het ongedifferentieerde ‘tohuwabohu’ van het niet-zijn; dat niet alleen de dingen
‘schept’, maar ook hun onderlinge relatie stelt. Het Woord is critisch en juist zó
creatief: het werpt uiteen en het schept verband. En het is dit Woord, dat ook ons
zijn-als-mens - d.i. als mede-mens - mogelijk maakt en bepaalt. Het woord - ja stellig,
het is in onze macht gegeven, en ik schrijf het nu met een kleine letter -, het woord
staat ons ten dienste om de amorphe ongeschapenheid in en achter ons leven te
ordenen, om het ‘niet’, dat ons mens-zijn onophoudelijk dreigt te overmeesteren, te
bezweren en te ontkrachten. Maar.... het is ambivalent. Het woord kan de bas-fonds
oproepen om ze juist zo beslissend te beheersen - en dát is menselijk -, het kan zich
ook in dienst stellen van het souterrain om het juist zo beslissend te láten heersen.
Het is niet zonder risico, het woord te hanteren!
Nu hebben avantgardisten als Lucebert, Kouwenaar, Vinkenoog, Elburg, evenals
de ‘prozaïst’ Schierbeek, het woord stellig weer ‘oorspronkelijk’ ontdekt. Ik ontkom
evenwel niet aan de indruk dat zij het zelden adequaat,
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d.i. voluit menselijk weten te hanteren of.... willen hanteren. Het blijft in hun werk
àl te vaak bij het oproepen van noties uit de bas-fonds, zonderdat deze noties ook
werkelijk worden ‘genoemd’, men kan ook zeggen: geschift, zonderdat zij er dus
waarlijk ‘creatief’ mee bezig zijn. Deze ongedifferentieerde noties, - ze héérsen in
hun poëzie en in hen heerst de ongeschapenheid.
Uit deze dingen treedt de hang der experimentelen naar een soort neo-primitieve
oertaal m.i. het onaanvaardbaarst naar voren. Ik geloof trouwens dat zij zich op de
‘primitiviteit’ daarvan alleen maar kunnen verkijken: wij zijn nu eenmaal geen
werkelijke primitieven meer en we zullen het ook niet worden. Waar het m.i. wèl op
aankomt is het elementaire, - en dat is een heel andere zaak. Het elementaire betreft
de grondstructuren van het leven, zonder welke het menszijn niet als menszijn
mogelijk is, en dat heeft tenslotte alles met humaniteit te maken; zoeken naar het
primitieve daarentegen blijkt op het ogenblik niet zo heel veel anders te betekenen,
dan dat de humaniteit zover mogelijk wordt teruggeschroefd, - tot op het ‘animale’,
tot op het allereerste, ongecontroleerde hijgen-van-leven, door de moederschoot van
het leven uitgestoten en op zichzelf gesteld.
Misschien dat ik mijn oordeel daarom het best als volgt kan formuleren: de
experimentelen stellen zich te gauw tevreden, - waar het erom gaat de
ongedifferentieerde vermoedens die in hen leven menselijk te ‘verwerten’, d.i. te
noemen, menen zij dat het voldoende is ze te ontladen, ‘op te noemen’. Noemen is
naamgeven en naamgeving betekent van ouds her dat men de naam, het wezen der
dingen, in verhouding tot zichzelf bepaalt; het betekent de schepping der dingen tot
ding-voor-ons. Noemen is zingeving der dingen, bewustwording; maar voor de
practische erkenning van deze aan het woord inhaerente functie blijken de atonalen
telkens terug te deinzen. Hun poëzie schijnt mij dan ook in de grond van de zaak een
zoal niet steriele, dan toch wel dubieuze aangelegenheid toe: zij kan de ‘menselijke’,
zij kan ook de ‘onder-menselijke’ kant uit. En juist omdat deze dichters zich van de
problematiek zo gemakkelijk afmaken, door het woord in staat van beschuldiging te
stellen en zich op een nieuwe taal toe te leggen, pre-logisch en ‘infantaal’, ben ik op
hun toekomst minder gerust dan zijzelf.
Achter dit alles zit duidelijk het besef dat onze cultuur aan een eindpunt is gekomen
en dat geheel opnieuw moet worden begonnen. Het is mogelijk, al zie ik het
persoonlijk niet zo. In ieder geval moeten de experimentelen zich niet al te
verontwaardigd betonen, wanneer ‘de velen’ hun verzen ‘infantiel’ noemen. Gemeten
aan hún volwassen-culturele normen zijn ze dat inderdaad. Noemt men ze defaitistisch,
- gemeten aan diezelfde normen zijn ze ook dat: verloochening van de westerse
traditie, zowel in algemeen-cultureel als in poëtisch opzicht. Misschien is dit in zekere
zin noodzakelijk, bv. als doorgangsstadium, - doch wie ook maar een vermoeden
heeft van de onuitputtelijke potenties die voor de poëzie nog verborgen liggen in de
doodgewone woorden van onze omgangstaal, is daarvan niet zomaar overtuigd.
Nogmaals, ik deel de vrees van deze dichters voor de overmacht der vocabulair
gefixeerde woordbetekenissen. En ik kan mij er dus ook in verplaatsen dat een dichter
zijn woord wil doen ontsnappen aan de dictatuur van het logisch zinsverband. Maar
ten eerste zou het m.i. beter zijn,
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wanneer hij zich niet al te zeer, rancuneus soms en reactionnair, daarop toelegde. En
ten tweede: het zal er dan toch op aankomen, hoe dan ook een nieuw en existentiëler
zinsverband te scheppen, waarin het woord kan in- en uitademen, - of hij is de naam
van dichter niet waard.
Nu komt óók wat dit betreft uit de poëzie van Lucebert c.s. een besef tot mij over,
dat mij verwant is, nl. dat de zin der dingen niet zonder meer aan die dingen inhaerent
is. De zin van iets openbaart zich slechts in de relatie tot datgene waartoe het
functionneel bestaat. En ik ben er zeker van dat ook, neen juíst het woord zich tot
deze dienstbaarheid heeft te ‘vernederen’. Wanneer het woord nog wèl zou willen
weten van zijn relatie tot andere woorden, maar niet meer van zijn relatie tot degene
voor wie het gesproken wordt, dan speelt het alleen maar een aesthetisch spel en is
het in feite ontmenselijkt. Dan verwijst het niet meer naar het Woord, maar is het
een usurpator geworden, en daarmee zelf een macht van het niet. Het gebruik van
een woord vergt dan ook naar mijn stellig inzicht iets van gemeenschappelijk, a priori
gegeven begrip, van gefixeerd of te fixeren begrips-fond. En uit wat ik in Hoofdstuk
III over de verhouding van ‘geest’ en ‘ziel’ in de totaliteit van het menszijn opmerkte,
volgt wel dat ik hier niet per se de moeilijkheden zie - en als dichter ook niet ervaar
- waarmee onze jongste dichters zich blijkbaar belast voelen.
Om nog eens terug te grijpen naar een voorbeeld dat ik al eerder gebruikte: de zin
van een boom kan men, al naar het verband waarin men hem betrekt, verschillend
bepalen; men kan hem om zijn vruchten laten groeien, om zijn hout, om zijn schaduw,
om zijn schoonheid. Welnu, zo kan ook het woord boom als symbool verschillende
noties representeren: groei, vruchtbaarheid, menszijn, schaduw, geborgenheid, vrouw,
manlijkheid, overwicht, etc., etc. Mijn bedenkingen richten zich dan ook niet tegen
het feit dat deze modernen uitgaan van de vooronderstelling dat een woord, de taal
pluri-interpretabel is. Stellig is dat zo, het woord heeft zijn eigen dynamiek en moet
dus ook zijn eigen levensruimte en speelruimte hebben, - dat hebben juist de
experimentelen weer ontdekt en uitgebuit. Maar daarmee is niet ongedaan te maken
dat, heel nuchter gesproken, een boom een boom is. Wie daar onderuit wil en het
woord wil vrijmaken voor allerlei volstrekt particuliere, zo niet willekeurige
associaties, snijdt zijnerzijds de mogelijkheid tot gemeenschap af, bij de gratie
waarvan zijn poëzie alleen zin heeft. Ik geloof wel in de realiteit van zoiets als een
‘collectief onderbewuste’, maar ik weiger te geloven dat waar iemand in het woord
naar menselijke relatie zoekt - en waarom zou men anders publiceren? - deze zich
zo absoluut buiten het denkend bewustzijn om zou kunnen of zelfs moeten voltrekken,
als nu en dan wordt gesuggereerd. Evenmin als ik geloof dat er een absoluut
onderbewuste poëzie mogelijk zou zijn, zelfs niet via het ‘psychisch automatisme’
der vroege surrealisten. Al was het alleen maar omdat er nu eenmaal geen woord
zonder een bepaalde kerninhoud is, - waarom zou het anders uitgerekend dat woord
zijn?
Nu zal het er m.i. steeds meer om moeten gaan, juist deze kerninhoud weer te
ontdekken onder de vaak keihard-geworden korsten rationalistische begripmatigheid
die het overwoekerden, en van daaruit te experimenteren. Het woord zal in eerste
instantie weer op scherp moeten worden gesteld, bv. door het etymologisch te
benaderen. De etymologie immers bewaart
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herinneringen aan verbanden die voor ons redelijk denken allang irrelevant zijn
geworden. Wie zich erop toelegt het woord pregnant te gebruiken zal telkens weer
ervaren dat het onder allerlei aanslag zijn oorspronkelijke gloed en expressiviteit
heeft behouden: het ‘doet’ weer iets, wanneer hij het hanteert en zich erdoor láát
hanteren. Ik ben er zeker van dat juist déze dichter in zijn poëzie de elementaire
zeggingsmacht en spanning van het woord, zij het misschien in alle aanvankelijkheid,
zal terugveroveren, waarom wij bijna allen verlegen zijn. Het grote argument voor
die overtuiging vind ik in het werk van Gerrit Achterberg. En wat de in dit boek
behandelde dichters betreft, denk ik vooral aan de (beste) gedichten van Vroman en
Van der Graft.
Ik geloof intussen dat juist dit het is, wat de experimentelen, en zeker de extremen
onder hen, niet willen: het woord scherp stellen, het oorspronkelijk begrijpen; zij
wensen er vrij mee te associëren. En wanneer zij juist op deze manier de
weerbarstigheid van het bestaande woordmateriaal ervaren - het blijft zich innerlijk
tegen Umdeutung verzetten -, dan zijn niet zíj daarvan de schuld, maar wordt deze
op het woord verhaald. Zou het helemaal onverantwoord zijn, in het soort
woorddeformaties waarover ik sprak toch óók een stuk wraak op het woord te
vermoeden, moedwillige radbraking? Hoe dan ook, deze dichters móeten wel zoeken
naar een nieuwe taal, - en dat zou dan een taal moeten zijn die op een moderne wijze
bij het primitieve taaleigen aansluit; zij móeten hun toevlucht wel nemen tot allerlei
neologismen en woordtransfiguraties.
Dat ik daar met heel wat reserve tegenover sta, is voldoende gebleken. Ik heb
geprobeerd die reserve te motiveren vanuit een notoir apriori, - ik erken het: het
woord in christologisch perspectief. Maar er is bovendien een ander, veel minder op
een vooroordeel lijkend argument, op grond waarvan ik nog zeer in dubio verkeer
t.a.v. de jongste ontwikkeling in onze poëzie: het nieuwe woordmateriaal is dikwijls
zo.... raisonnabel. Niet alleen dat men er duidelijk de gewone gebruikswoorden in
blijft herkennen, vaak contamineus verhakkeld met andere vanouds-vertrouwde
taalgegevens, - maar ook meen ik daarachter de weloverlegde moedwil van een
procédé te bespeuren. Ja zeker, iets van cerebraliteit. Zo'n procédé levert natuurlijk
twee mogelijkheden op: het slaagt, - de suggesties van die verschillende woorden
komen gelijktijdig tot mij over, zij doordringen en interpreteren elkaar, òf - en dat
is wat mij betreft zeker even vaak het geval - het tegengestelde doet zich voor: de
suggesties verstikken elkander en maken het nieuwe woord wel verre van evocatief,
maar perspectiefloos en modderig. Het typische is dat ik voor elk van deze beide
gevallen Lucebert het meest sprekende voorbeeld vind, - Lucebert, ongetwijfeld de
meest persoonlijke, de meest gedurfde, maar ook de meest aanvechtbare van de
experimentelen. En wat de werkelijk nieuwe woorden betreft, woorden die geen
onmiddellijk aanwijsbare wortel hebben in de nederlandse taal, - inderdaad, soms
gaat er ineens een sterke werking van uit (zoals alweer bij Lucebert), maar vaker kan
ik ze hoogstens waarderen als klank in het klankbeeld van het vers. En dat is te
weinig; het riekt mij te veel naar aestheticisme, naar poésie pure en haar hedendaagse
variant en exponent, het lettrisme. Wat ik overigens al signaleerde.
Minder overwegend bezwaar heb ik tegen het doorbréken van de syntaxis
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en grammatica, zoals de experimentelen dat doen, - ook dat is al gebleken. Iedere
dichter, wie het inderdaad gaat om een zo groot mogelijke directheid en
onbevangenheid, om een zo gering mogelijke ‘afstand’ tussen beleving en expressie,
moet zich bij tijd en wijle beklemd hebben gevoeld in en tussen onze taalwetten.
Hoe kan men dan ook blijven eisen, dat de kreten en vervloekingen, of ook de
opgetogenheid waarin onze verhouding tot het leven ejaculeert, zich per se zouden
moeten uiten in de weloverwogen tournures van het algemeen-beschaafd? Het kan
immers in de moderne poëzie niet meer gaan om de geurende volzinnen en sierlijke
zinswendingen, die vaak voor bij uitstek dichterlijk doorgaan. Ik erken dus graag het
goed recht van inbreuk op syntaxis en grammatica. Maar dat wil zeker niet zeggen
dat ik Lucebert c.s. zonder meer bijval. Het is de nietsontziende radicaliteit, de
opzettelijkheid zou ik willen zeggen, waarmee zij onze taal te lijf gaan, die mij
tegenstaat. Syntaxis en grammatica, woorden zinsvormen, - laten zij op een zekere
conventie berusten, stellig niet op een dóde conventie! Met volledige erkenning van
de groei en verandering der taal ben ik toch van oordeel dat wie ze op deze
revolutionnaire wijze aantast, zich aan de meest vitale geledingen van onze taal
vergrijpt. Incidenteel heeft men zeker het recht, zelfs de taak tot ingrijpen. Wat heeft
het echter voor zin, het tot een soort tegenconventie-voor-kleine-kring te maken, een
procédé dat men altijd en overal zou kunnen of moeten toepassen? Voor mijn gevoel
gaan van de experimentelen alleen Remco Campert en Jan G. Elburg in dit opzicht
vrijuit, - althans meestal.
Het is duidelijk: de atonalen zullen zelf wel van mening zijn, dat zij op deze manier
de taal alleen maar uit haar rationalistische boeien bevrijden. En dit verschil van
mening verwijst m.i. naar de plek, waar waarschijnlijk de enige
werkelijk-fundamentele tegenstelling ligt tussen de dichters van de na-oorlogse
generatie: waar de meesten er bewust of onbewust van uitgaan dat de taal een levend
organisme is, gegroeid tot de gestalte waarin wij haar kennen en voor verdere groei
vatbaar, - daar schijnen de avantgardisten onder de jongeren van oordeel dat de
bestaande taal inderdaad gegroeid is, maar zichzelf heeft overleefd, althans geen
bloeimogelijkheden meer biedt.
Ik kan op deze tegenstelling verder niet ingaan. Zou het trouwens veel zin hebben,
nog langer theoretisch te argumenteren over gelijk of ongelijk? De poëzie, zoals onze
jonge dichters die hebben geschreven en zullen schrijven, moet maar voor zichzelf
spreken. Dit staat echter buiten discussie voor mij: de oppositie der experimentelen
verdient volkomen serieus te worden genomen. Het viel trouwens al op te maken uit
het feit dat ik liefst twee hoofdstukken van deze inleiding speciaal aan hen en de
door hen actueel geworden problematiek wijdde. Ik voel er dan ook niets voor, mij
op een laatdunkende wijze van hen af te maken; hopelijk heeft niemand die indruk
gekregen uit wat ik aan soms agressieve critiek tegen hen inbracht. De goede
verstaander zal bovendien hebben begrepen, dat mijn visie op poëzie, zoals ik die
hoofdzakelijk aan het werk der experimentelen toelichtte, zeker évenveel critiek
inhoudt op het merendeel van degenen die zich in de traditionele vormen uitdrukken
als op het merendeel der avantgardisten. En afgezien daarvan: er zijn in de
experimentele poëzie
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reeds nu enkele zo ongedachte noties aan het woord gekomen - en overtuigend! -,
dat ik mij persoonlijk niet steeds even gerust voel t.a.v. mijn eigen positie in poeticis.
Waarvan acte. Daar komt nog bij, dat de hebbelijkheden en onhebbelijkheden, die
de modernisten telkens weer in de prosodische poëzie signaleren, beslist niet zomaar
zijn weg te redeneren: poëtische platvoeterij, technisch bravourwerk,
huistuinenkeuken-filosofisme, etc., kortom clichématigheid en rhetoriek. En het is
voor de dichters uit de ‘orthodoxe school’ beslist minder vruchtbaar deze aanvallen
te pareren door te verwijzen naar de nieuwe rhetoriek die zich reeds nu onder de
modernen verbreidt, dan onafgeleid bedacht te zijn op een eigen bezield en oprecht
taalgebruik. Op een taal die zegt wat zij te zeggen heeft en zich niet gewonnen geeft
aan de dwang van allerlei au fond futiele aesthetische overweginkjes of aan die nog
veel gevaarlijker, want minder opvallende dwang, die gebaande en platgetreden
paden nu eenmaal op rustige wandelaars uitoefenen.
A propos, misschien is juist dat de kern van de zaak: een dichter hééft niet te
wandelen, - hij heeft alleen maar te gaan, ‘niet wetende waar hij komen zal’.
Gewandeld is er meer dan genoeg in de poëzie, en nog altijd scheppen vele lieve
dames en vriendelijke jongeheren er behagen in, aan de hand van een dichter - ‘aan
dichterhand in dichterland’ - te worden geleid langs de plekjes, waar zij in gezelschap
van àndere poëten al vaker aangenaam vertoefden. Maar, nogmaals, de dichter moet
gaan en wie hem nabij wil zijn, kan onmogelijk naast hem voortkuieren, maar moet
trachten hem te volgen, tot ook hij de gebieden ontdekt die de dichter, vaak middenin
de onherbergzaamheid, heeft ontsloten en opengelegd.
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Hoofdstuk VII
In afwachting van de komende poëzie
Heeft het zin aan het einde van deze algemene inleiding nog eens expliciet aan de
orde te stellen, hoe ik mij de toekomst van onze poëzie, resp. de poëzie van de
toekomst denk? Misschien niet, - alles wat ik tot dusver uiteenzette was immers
geladen met suggesties in die richting. Toch kan het nuttig zijn er, min of meer ter
samenvatting, nog iets over te zeggen, juist nadat ik zo uitvoerig bij de experimentelen
heb stilgestaan. Deze dichters immers gaan maar al te zeer van de pretentie uit, dat
zíj het zijn die om zo te zeggen reeds nu de poëzie van de toekomst schrijven: zíj
zijn de nederlandse literatuur van heden en morgen, buiten hen is er niets en vóór
hen is er hoegenaamd niets geweest. Misschien chargeer ik enigszins, maar deze
pretentie ís er onloochenbaar.
Wat hierop te zeggen? - Dit, dat ik mèt Vasalis1) betwijfel of de toekomstige poëzie
‘zal voortkomen uit deze gelederen’. Ik wil nog eens onderstrepen, dat ik ondanks
al mijn bezwaren en reserves - die ik al onder woorden bracht en die hier nog zullen
volgen - hun proefondervindelijk bezig-zijn met de taal van vèrstrekkend belang
acht. Zonder enige twijfel zal veel van hun resultaten vruchtbaar blijken voor de
verdere ontwikkeling van onze poëzie. Of misschien moet ik mij zelfs positiever
uitdrukken; er behoren immers wel degelijk enige dichters tot de groep rond Atonaal,
op wie ik bereid zou zijn te wedden, ware het niet dat zij zich zo eenzijdig oriënteren.
Ik vind het tenminste een nogal dubieus symptoom dat in hun kring telkens weer
wordt gezworen bij allerlei vormen van typisch extremisme, - wat bv. blijkt uit de
eensgezinde wijze waarop zij Lucebert als hun belangrijkste man naar voren schuiven.
Nu is Lucebert ongetwijfeld een fascinerende figuur, een dichter bovendien die
vermoedelijk genoeg innerlijke vrijheid heeft om zich niet op zijn huidige werk vast
te leggen - wie weet welke zinrijke wendingen wij dus nog van zijn in potentie m.i.
groot dichterschap mogen verwachten -, maar de bundels op grond waarvan zij hem
zozeer bewonderen, lijken mij zeker geen gezonde basis voor de toekomst van onze
poëzie. Met andere woorden: ik vrees dat zij op de door hem gewezen wegen zullen
doodlopen. Persoonlijk zou ik veeleer geneigd zijn mijn vertrouwen op Remco
Campert en eventueel Jan G. Elburg te stellen of, indien hij nog leefde, of Hans
Lodeizen. (Overigens heb ik degenen, in wier gedichten ik het meeste perspectief
zie, elders al genoemd: Leo Vroman, Guillaume van der Graft, W.J. van der Molen,
Paul Rodenko, welke laatste ik maar niet tot de ‘atonalen’ kan rekenen, ofschoon hij
in Vinkenoog's bloemlezing ruimschoots vertegenwoordigd voorkomt.) Wat de
extremen onder onze avantgardisten betreft, - ik heb het wat onplezierige gevoel dat
zij straks in déze enigszins tragische situatie zullen verkeren: zij zijn zelf ten naasten
bij uitgepraat, maar aan alle kanten wordt roofbouw gepleegd op de werkelijk
levenskrachtige elementen van hun werk. Reden temeer

1) Zie haar artikel Naar aanleiding van Atonaal in het tijdschrift Libertinage, jrg. 1952.
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misschien om hun poging tot taal- en poëzievernieuwing, of liever nog: hun gooi,
hun inzet, ondanks alles tòch positief te waarderen en hun pretenties althans te
verstaan....
Niettemin blijf ik t.a.v. deze dichters aarzelen tussen ja en neen. Já, inzoverre zij
weer op weg zijn gegaan; néén, inzoverre ik geloof dat zij op de verkeerde weg zijn,
- zo liggen wat mij betreft de stukken. Het ja acht ik voldoende toegelicht; het neen
eigenlijk eveneens. Desondanks lijkt het mij nuttig om nu tenslotte, aan het eind van
dit eerste deel, alsnog te trachten mijn bedenkingen tegen hun poëzie onder één
noemer te brengen en daarmee dat ‘neen’ samenvattend te motiveren. Niet om mij
speciaal jegens hen onder alle in dit boek behandelde dichters onwelwillend te betonen
- integendeel, mijn onwelwillendheid, indien al aanwezig, is zeker niet allereerst
tegen hèn gericht - maar omdat ik geloof dat uit dit ‘neen’ onmiddellijk mijn ‘ja’
hoorbaar kan worden. Zij het dan dat dit ja een ‘komende poëzie’ geldt, die de
experimentelen over 't algemeen niet (of: op het ogenblik nog niet?) willen. Evenmin
trouwens als, naar ik vermoed, zeer velen van de ‘anderen’!
Ziehier dan wat ik als grondbezwaar tegen de experimentele poëzie meen te moeten
laten gelden: ik zie geen of hoegenaamd geen heil in het soort directheid dat door de
experimentelen wordt nagestreefd. Een directe poëzie, - accoord, ik heb er ook zelf
een pleit voor gevoerd. Maar directheid impliceert voor mij au fond veel meer dan
voor hen een gerichtheid. Het betekent voor mij niet zo zeer dat een zo gering
mogelijke afstand - tijdruimtelijk - tussen beleving, of misschien liever nog ervaring,
emotie, en expressie moet worden beoogd als wel een zo groot mogelijke adequatie
tussen die beide: de beleving moet zo intensief mogelijk op de ander worden
overgebracht.
Waarschijnlijk is het in de hoogste mate onthullend, dat ik, wanneer ik het woord
‘direct’ i.v.m. poëzie bezig of hoor bezigen, in eerste instantie aan Nijhoff denk, aan
Marsman, aan Achterberg. Wat de laatste betreft behoeft dat waarschijnlijk geen
commentaar, tenzij de vermelding dat ik daarbij ook zijn latere verzen, zijn sonnetten,
op het oog heb. Ten aanzien van de beide anderen is een kleine toelichting echter
niet overbodig: Nijhoff en Marsman, twee dichters, van wie bekend is dat zij
allerminst zo-uit-de-emotie-weg hun verzen op papier hebben gezet; dichters ook
die er beslist geen vrede mee hebben gehad alleen maar gevoelsmatige ontroeringen
uit te schrijven. Bij hen was veeleer die totaliteit van menszijn in het geding, waarop
ik alle dichters zou willen vastnagelen. De poëzie der experimentelen daarentegen
is mij te uitsluitend emotioneel, te veel ontlading, en dientengevolge te amorph, te
brokkelig. In haar is m.i. aan de orde wat ik elders in dit boek als de nieuwe vorm
van opsplijting van het menszijn aanwees, meer in het bijzonder het zich-breedmaken
van het lichaam ten koste van de overige levensfuncties, ten koste van de mens; want
deze emoties zijn voornamelijk van lichamelijke aard. Er is in de poëzie der
experimentelen een duidelijke tendentie naar ‘devaluering’ van het menszijn tot
louter zintuigelijkheid en zinnelijkheid, om niet te zeggen tot het ‘subliminale’. ‘Ik
wil mijzelf zijn beneden mijn middenrif’, zegt Elburg ergens, en ik geloof dat deze
regel kernachtig uitspreekt wat bijna
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al deze dichters willen. Begrijpelijk als reactie op de hegemonie van de geest in
rationalisme en idealisme, maar evenzéér een eenzijdigheid en wie weet op den duur
een nog veel gevaarlijker misverstand dan dat van de achter ons liggende eeuwen.
De poëzie waarnaar wij m.i. op weg moeten berust minder op het
zich-binnenstebuiten-keren van de dichter dan op het buitenstebinnen-keren van
zichzelf. Op verinnerlijking en innerlijke integratie van het ervarene, waaronder ik
dan niet alleen het lichamelijk-, ‘huidelijk’-ervarene wil verstaan, maar ook datgene
wat als psychische ervaringswereld zich aan ons opdringt. Het komt er op aan dat,
inderdaad, dit ervarene ons tot emotie wordt. Maar laat het zó nog niet naar buiten
slaan! Dat is m.i. de vergissing der experimentelen, - en niet alleen van hen. Nog één
stap verder: deze emotie zal ons tot ‘beleving’ moeten worden, - en beleven doet
men de dingen met heel zijn menszijn; ze zal zo zwaar moeten worden, dat ze in ons
neerslaat tot een existentieel vermoeden van de samenhangen waarin wij betrokken
zijn. En dìt vermoeden te suggereren, - dàt is m.i. de taak van de moderne dichter.
Wij zijn in de nieuwste lyriek, vrees ik, bijna allen veel te gepreoccupeerd met
onze emoties, onze gevoelens. En de uiterste consequentie daarvan is, dat de poëzie
langzamerhand geheel en al om de particuliere gevoelswaarde der woorden gaat
draaien; zo dreigt zij tot een volkomen subjectivistische, niet eens meer esoterisch
te noemen aangelegenheid te worden. Het z.g. ‘hermetisme’ van een dichter als
Achterberg is er een open boek bij. Volkomen begrijpelijk alweer, maar op den duur
ook volkomen heilloos.
Ik geloof dat de experimentelen, hoezeer ook gekant tegen een poëzie die zij als
de nabloei van '80 beschouwen, niet veel anders doen dan één van de meest centrale
vooronderstellingen der Tachtigers ad absurdum voeren. Ik bedoel de these dat het
in de poëzie slechts zou gaan om ‘de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’. En Lucebert, de hoogste profeet der ‘Vijftigers’, moge
zich in een brandend protest richten tegen ‘de schim van Willem Kloos’, - ik vrees
dat hij daarmee alleen maar bezig is een spiegelgevecht met zichzelf te leveren.
De poëzie waarnaar wij op weg moeten, het zal naar mijn mening een poëzie zijn,
niet alleen van het lichaam, niet alleen van de geest, zelfs niet alleen van de ‘ziel’ of
van die drie tezamen, maar nu ik er goed over denk méér dan dat alles: een poëzie
van het hart, waaruit ‘de uitgangen des levens’ zijn, een poëzie die ‘grond haalt’. Ik
stelde in Hoofdstuk III dat de moderne poëzie zich ontwikkelt in, wat ik noemde,
het ‘klimaat van de ziel’ en dat dit impliceert het besef van ‘lichamelijk’, met heel
zijn leven in het geding te zijn. Maar ik wees er tevens op dat men zich voor die
kennis der werkelijkheid ook uit de voeten kan maken, bv. door haar slechts tot op
zekere hoogte te aanvaarden. Wat ik nu onder ‘poëzie van het hart’ zou willen
verstaan, is de poëzie van de dichter die in het geding wil zijn, die ja zegt op de
verhoudingen waarin hij zich betrokken weet. Het hart is het eigenlijke centrum,
‘Inbegriff’, van de menselijke persoon; zonder hart valt ze uiteen tot lichaam en ziel
en geest en tot wie weet welke andere levensfuncties. Neen, met het hart is niet de
waarborg voor een evolutie tot harmonisch mens gegeven. Wèl een zekere ‘heel-heid’,
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een terugkeer uit de centrifugale dynamiek van ons tegenwoordig menszijn, wèl de
warmte van een menselijke gezindheid, wel... ‘hart’. ‘Van hart tot hart’ is menselijke
relatie ondubbelzinnig en het meest direct. Ik geloof dat wij met al onze literaire
discussies, met al ons experimentalisme of traditionalisme, telkens weer bezig zijn
dit te vergeten. Reden temeer om het hier maar eens, tegen alle literaire problematiek
in, op deze manier te zeggen.
Niet dat hiermee m.i. alles zou zijn gezegd; vele mensen hebben wel ‘hart’, maar
zijn nu eenmaal geen dichters. En wat dichterschap inhoudt, - daarover gaf ik mijn
mening al. Laat ik het hier echter nog eens op een andere manier zeggen: Dichterschap
is dit, dat men heel zijn menszijn zet op de ene kaart der poëzie; de kaart die ‘winnen’
moet, - werkelijkheid winnen. - De poëzie der experimentelen dreigt reeds nu te
verstikken in experiment óm het experiment, - ja inderdaad, in ‘l'art pour l'art’: haar
menselijke ernst schijnt steeds meer in literaire ernst op te gaan. En de poëzie der
anderen zal meer dan ooit zich van het gemakkelijk freewheelen langs de helling der
traditie moeten afwenden om langs nieuwe wegen nieuwe gebieden te vinden, wil
zij niet in conventionalisme verlopen en in geestelijk provincialisme blijven steken.
Kortom, de poëzie die wij tegemoet gaan zal weer leven-winnend moeten zijn,
waarlijk creatief.
Het is mij tamelijk onverschillig hoe deze nieuwe dichtkunst er in concreto uit zal
zien - prosodisch of vrij -, al heb ik daar, zoals ik liet merken, wel mijn gedachten
over. Als ze maar functionneel is! De poëzie zal weer voluit en ondubbelzinnig tot
haar oorspronkelijke taak moeten terugkeren; zij zal weer van dien aard moeten zijn,
dat men het besef krijgt zonder haar het menszijn niet meer waarlijk als menszijn te
kunnen beleven. Zij zal verbroken verbanden moeten herstellen, bestaande verbanden
onthullen, nieuwe verbanden leggen - en geen aesthetische noodverbanden! Zij heeft
de verdoemelijk-verrukkelijke wereld waarin wij leven en mens zijn tot haar operatieen exploratieterrein, een wereld met vele dimensies, met haar hemelen en afgronden.
Men kan daar beangst voor zijn, - en de moderne mens is het inderdaad. Zijn techniek
en zijn welhaast getechnificeerde denken, robots die hij heimelijk vreest, moeten
hem dienen om deze hoogten en diepten te vereffenen en in plattegrond te brengen,
overzichtelijk en ongevaarlijk; hij wìl de werkelijkheid slechts om haar te exploiteren
en, voorzover ze zich aan zijn exploitatiedrang onttrekt, zou hij haar liefst ontkennen.
Maar juist op deze wijze ontadelt hij het menszijn en verijdelt hij zijn menswording,
juist op deze wijze geeft hij zijn bestaansangst en ruimtevrees bloot en blijkt hij voor
de existentie op de vlucht.
Aan de dichter de taak, de werkelijkheid op zíjn wijze te ordenen en doorzichtig
te maken, - het resultaat ervan zal niet zo erg veel gemeen hebben met een plattegrond;
aan de dichter de taak haar geheim te benaderen in het geheimschrift der poëzie: daar
zal altijd meer staan dan er staat, en het zal altijd ‘te weinig’ zijn om ‘van practisch
nut’ te wezen. Maar de mens die de ruimte aandurft, waarop deze poëzie betrokken
is, zal haar tekens ontraadselen en daarin het geheim van zijn eigen mens-zijn op het
spoor komen. Het zal in de poëzie weer moeten gaan om kosmische visie en menselijk
perspectief, om mythe en droom mijnentwege. Maar om een mythe die niet is een
verklaring van de werkelijkheid, doch een
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verklaarde werkelijkheid zèlf, en om een droom die niet is een verlegenheids-projectie
van het wezelachtig ik, maar actus van geloof aan de zin der dingen en voortdurend
bezig met zinsonthulling en zingeving der werkelijkheid.
Ik meen dat in het werk van verschillende jonge dichters onze poëzie hiérheen op
weg is.
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Deel II
In het bijzonder
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Nog een verantwoording
In mijn algemene inleiding heb ik al uiteengezet dat dit boek een premature
aangelegenheid zou worden. Dat voel ik nog eens te meer, nu ik de schetsen heb
voltooid die hierachter volgen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn sommige dichters,
blijkens recente publicaties, eigenlijk al weer verder dan toen ik mij ‘in het bijzonder’
met hen bezighield. Ik hoop dan ook dat ik niemand te zeer heb gefixeerd. Het
prerogatief van de toekomst boven het verleden, zoals ik het besef, impliceert dat ik
liever de toekomst voor iemand openlaat dan hem op zijn verleden vast te nagelen.
Moge ik niemand de toekomst onmogelijk hebben gemaakt.
Die wens spreek ik met te meer klem uit op grond van een heimelijke vrees, die
mij onder het werk nogal eens heeft bekropen. Ik moet nl. bekennen, dat ik het
voortdurend als een last heb gevoeld, als rechter zèlf partij te zijn in het geding,
waarin ik ieder van de hier vertegenwoordigde dichters persoonlijk betrok. Ik kan
wat dat betreft alleen zeggen, dat ik mijn best heb gedaan hen zo onbevooroordeeld
mogelijk te benaderen.
Waarom ik deze reeks individuele beoordelingen schreef, is overigens met een
paar woorden te zeggen. Ten eerste om de gelijkschakelende tendens die iedere
‘algemene’ beschouwing nu eenmaal eigen is te neutraliseren, - en dat was, gezien
mijn opmerkingen over de gedifferentieerdheid van onze na-oorlogse poëzie en de
algemene inleiding die ik niettemin daarop liet volgen, bepaald noodzakelijk. Ten
tweede om een poging te doen, de critische praemissen die ik aan de orde stelde ook
metterdaad waar te maken. Dat zal er wel toe hebben geleid, dat ik allerlei dichters
‘véél te serieus heb genomen’. Zo zullen er ongetwijfeld ook nu weer cijferzuchtige
lieden zijn, die op grond van het aantal pagina's dat ik aan iedere dichter spendeerde
zullen gaan afmeten, welk belang ik aan elk van hen, vooral ook in verhouding tot
elkaar, toeken. Soit! Het is blijkbaar niet aan iedereen gegeven gevoel te hebben voor
andere, genuanceerder, overwegingen dan de logisch voor de hand liggende.
Dat ik veel dichters in de bloemlezing opnam, en dus ook hier behandel, over wie
‘binnen tien jaar niemand meer spreekt’, zal wel waar zijn. Maar is dat een reëel
bezwaar? Juist tegen de algemeen-literaire achtergrond die zíj helpen bepalen komen
de corypheeën des te beter uit; het is m.i. een misverstand dat cultuur slechts zou
bestaan bij gratie van de kopstukken, - aan hen wordt alleen de uiteindelijke betekenis
van die cultuur gemeten. Trouwens, ik heb ondubbelzinnig genoeg niet alleen mijn
voorkeuren, maar ook mijn verwachtingen t.a.v. de toekomst onzer poëzie
uitgesproken; en daarvan zal ook in het vervolg van dit boek nog wel een en ander
blijken.
Overigens is met het oog op mijn bloemlezing niet alleen opgemerkt dat ik te véél
dichters een kans gaf, maar ook dat ik bepaalde auteurs ten onrechte zou hebben
verwaarloosd. Nogmaals: soit! Ik moet trouwens zeggen dat alleen het argument,
dat Gerard Diels had moeten worden opgenomen, enige indruk op mij heeft gemaakt.
Ik meen dan ook dat het goed is het weglaten van deze dichter iets beter te motiveren
dan ik het in mijn inleidinkje tot de bloemlezing deed. Vooral omdat zo nog eens op
een andere manier de vooronderstellingen van deze uitgave in het vizier komen.
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Wat Diels betreft liggen de zaken als volgt: Had ik een bloemlezing uit de poëzie
van het ‘modernisme’ moeten samenstellen, - ik zou stellig niet aan deze dichter zijn
voorbijgegaan; waarschijnlijk zou ik met Gorter zijn begonnen en verder via Van
Ostayen, Marsman, Pierre Kemp, Achterberg en Diels bij Rodenko, Lodeizen,
Lucebert etc. zijn terechtgekomen. Een dergelijke opzet zou zonder twijfel zin hebben,
maar enerzijds achtte ik het - ook gezien mijn opdracht - niet míjn taak zulk een werk
tot stand te brengen, anderzijds zou op deze wijze, nogal willekeurig, slechts één der
‘lijnen’ zijn getrokken, die in onze nieuwe poëzie zichtbaar zijn. Een lijn bovendien,
die zich zeker niet zo duidelijk aftekent als wel eens wordt beweerd. Een tweede lijn,
bij Nijhoff beginnend en over Vasalis en Hoornik op dichters als Van der Graft en
Schulte Nordholt uitlopend, zou ermee zijn afgesneden en afgewezen. Om van andere
lijnen - zoals die welke bij Herman van den Bergh zijn aanvang heeft en eigenlijk
pas na de tweede oorlog door een Van Tienhoven en een Van der Molen weer werd
opgenomen - maar te zwijgen. Dat zou misschien nog tot dááraan toe zijn, wanneer
deze en andere dichters ondubbelzinnig tot één van die ‘richtingen’ behoorden, maar
dit is, zoals ik in het eerste deel van mijn boek aantoonde, allerminst het geval. Met
andere woorden: ik zou een dergelijke, uiteraard simplificerende opzet niet voor mijn
rekening kunnen nemen, temeer omdat de vernieuwing der poëzie die ik voorsta niet
een specifiek ‘literaire’ is, maar vooral een vernieuwing van menselijke gezindheid.
Door de aanzienlijk oudere Diels in mijn boek op te nemen en, zoals werd
gesuggereerd, min of meer programmatisch aan het hoofd van de troep te plaatsen,
zou ik ongemerkt een andere inhoud aan het begrip ‘moderne poëzie’ hebben gegeven
- nl. een uiterlijke, verstechnische - dan de innerlijke, ‘klimatologische’, die ik alléén
meen te kunnen verantwoorden. Waar nog bij komt, dat de poëzie die ik besef als
de enig zinvolle in deze tijd werkelijk niet in de eerste plaats te maken heeft met de
keuze van bepaalde poëtische tradities en uitdrukkingsvormen, maar veeleer met wat
daarachter moet liggen: de persoonlijke inzet van de dichter; zij kan, naar ik hopelijk
heb duidelijk gemaakt, zowel in het avantgardistische kamp ontstaan als onder de
meer traditie-getrouwen.
Hoe dan ook, in dit boek is Gerard Diels evenmin vertegenwoordigd als in de
bloemlezing. Zou ik hèm uitvoerig hebben behandeld, waarom dan niet ook - liever
zelfs! - Tergast, en niet te vergeten Gerrit Achterberg, die met heel wat meer recht
aan de kop van het peleton zou kunnen gaan? Het komt mij namelijk voor, dat Diels
juist in zijn modernistisch woord- en beeldgebruik een sterk aesthetische, barokke
instelling op de dingen verraadt, die zijn gedichten iets statisch en monumentaals
geeft, - een instelling in ieder geval die mij niet ‘van deze tijd’ lijkt en zèlfs niet in
overeenstemming wat onze jonge avantgardisten - i.c. de. Atonaal-dichters - nastreven.
Zakelijk nog dit. Ik sloot de hier volgende reeks beschouwingen af op 1 October
1953. Dat verklaart waarom ik t.a.v. een enkele dichter misschien niet helemaal ‘bij’
ben op het ogenblik dat dit boek verschijnt. Ik heb mij moeten verzoenen met de
gedachte dat het ‘met de dag veroudert’. Slechts in mijn bespreking van Guillaume
van der Graft heb ik werk, dat op de genoemde datum nog niet was verschenen,
betrokken; het was mij onmogelijk te doen alsof ik deze, reeds persklaar aan de
drukker overhan-
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digde bundel niet kende. Verder heb ik mij beperkt tot degenen, die ik ook in de
bloemlezing (eerste druk) opnam; ik maakte slechts één uitzondering: voor de dichter
Coert Poort, die juist omstreeks de verschijningsdatum van Stroomgebied met een
kleine bundel tot dusver ongepubliceerde verzen debuteerde en die ik dus om redenen
van uitgeversbelang nog niet in de bloemlezing kon vertegenwoordigen.
Dat ik de dichters chronologisch naar hun geboortejaar de revue laat passeren,
behoef ik hier niet meer opnieuw te motiveren.
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J.B. Charles
Geb. 25 Augustus 1910 te Zwolle
Publicaties
Ontmoeting in den vreemde, nov. 1946; Zendstation, ged. 1949; Het
geheim, ged. 1952; Volg het spoor terug, 1953.
Wie een welomschreven oordeel heeft over wat ‘Poëzie’ is of behoort te zijn en van
daaruit onze na-oorlogse dichtkunst wil benaderen, doet misschien goed niet in de
eerste plaats op het ‘zendstation’ J.B. Charles af te stemmen, - hij zou zich allicht
onmiddellijk reeds in zijn heiligste overtuigingen gekwetst voelen. Niet alleen dat
een zó toegerust lezer zich onvermijdelijk zal ergeren aan de stroeve en brokkelige
vorm - op het vormloze af! - waarin deze dichter zich uitdrukt, maar ook de weinig
geserreerde inhoud van vele gedichten zal hem afschrikken. Kortom, het grootste
deel van Charles' werk spot eenvoudig met alle wetten, die ooit voor poëzie werden
opgesteld! En waarom zou ik het ontkennen: ik heb ook zelf wel eens vreemd tegen
het phenomeen-Charles aangekeken, ja, eerlijk gezegd, zit diep in mij nog altijd
iemand het hoofd over hem te schudden.
Wat is het toch voor een onafgericht veulen, dat daar achteloos alle heggetjes en
perkjes in ‘de Tuin der Poëzie’ omverloopt en vertrapt? Onafgericht ja, maar.... men
herkent het aan zijn gang: het moet een volbloed-afstammeling van Pegasus zijn. Of
zal ik Charles, ingaande op zijn eigen suggestie, liever een kentaur noemen, waarvan
het in zijn gedicht Man en paard heet:
Kentauren gaan er aan, maar zij zijn echt en
niet vals als zij die 't dier niet willen kennen
of die in paardestaarten rozen vlechten.

Hoe dan ook, een opmerkelijk geval deze dichter, - naar de leeftijd toch niet meer
zo èrg veulenachtig! Zijn geboortejaar is 1910, - wat dat betreft had hij dus tot de
Criterium- of zelfs tot de Forum-generatie kunnen behoren. Het valt trouwens niet
te loochenen, er steekt een typisch stuk Forum-traditie in zijn werk: de ‘vent’
praevaleert ondubbelzinnig boven de ‘vorm’; er klinkt telkens een wat ruwe afkeer
van het aestheticisme in zijn gedichten door (Man en paard); verder is er een
duidelijke affiniteit met iemand als de latere Marsman aanwijsbaar, soms, zoals in
het titelgedicht van Zendstation, zelfs àl te opdringend. Wat hem evenwel van Forum
onderscheidt is zijn veel geringer intellectualisme, zijn blóed, en de irrationele aard
van zijn levensgevoel.
Overigens zégt het wel iets, wanneer men in Zendstation enkele verzen resp. 1935,
1940 en 1941 gedateerd vindt. Ik meen op grond daarvan althans iets te kunnen
vermoeden aangaande Charles' vroegste ervaringen in de ‘grote literatuur’: afwijzing
vermoedelijk, - en dat uit hoofde van argumenten als ‘technische onbekwaamheid’,
‘slordigheid’ etc. Dít staat in elk geval vast, dat hij pas debuteerde in de
bezettingsjaren, - toen zovele niet voor vol aangeziene poëten gelegenheid kregen,
hetzij illegaal, hetzij onder auspiciën van de Kultuurkamer, te publiceren. Maar welk
een verschil, dit debuut, met al die andere bundels en bundeltjes, plaquettes
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en rijmprenten! Bij de weinigen die er nog tijdens de oorlog kennis van konden
nemen bracht het een schok teweeg, die in die jaren door geen andere publicatie op
poëziegebied werd geëvenaard, - zo verging het mìj althans. Ik doel hiermee dan op
de Suite van de zee, later in Zendstation opgenomen, die, geïllustreerd door de tot
dan toe al even onbekende meester-drukker H.N. Werkman om zo te zeggen
ondergronds het licht zag. Een gedicht van een dergelijke authenticiteit en
ontwapenende argeloosheid, als in die jaren nergens werd geschreven. Enfin, we
knoopten ons de naam J.B. Charles in de oren en het verwonderde niemand, dat we
de man die zich achter dat pseudoniem verborg na de bevrijding snel tot een ‘figuur’
zagen groeien, vooral via het tijdschrift Podium, waarvan hij jaren lang redacteur
was en waarin we hem niet alleen als dichter, maar ook als prozaschrijver en essayist
leerden kennen.
We hebben hier echter alleen met de dichter Charles te maken, ofschoon zijn
poëzie misschien juist relief krijgt tegen de achtergrond van het overige werk, - ik
denk nu vooral aan één van de moedigste, intelligentste en meest oprechte boeken
die ik de laatste jaren las: zijn moeilijk te classificeren werk Volg het spoor terug,
een zeer persoonlijke kroniek van het verzet tijdens de oorlog en.... daarna.
‘De dichter Charles’, - nu ik het zo neerschreef heb ik het gevoel dat hij mij vanachter
zijn verzen zit uit te lachen.... Goed dan: iemand die zo maar wat babbelt - om niet
te zeggen: bazelt - over allerlei zeer uiteenlopende zaken: een welhaast fatale
liefdesverhouding tot zijn vriendin de zee:
De groene zee is mijn vriendin
ik rust bij haar en speel er in....

zijn zonnebril van plastic, de doden en wat dies meer zij, en die in alle
gemoedelijkheid een stuk cultuurcritische visie op de stad Amsterdam weggeeft,
waar de Amsterdammers het mee kunnen doen:
Dit is dus Amsterdam, waar de historie
slechts van belang is voor zolang zij duurt.
In deze stad geen lof Godlof voor 't overwicht
van kruit op spierkracht, scheepskanons op kanoos.
Geen pleinen hier met stenen generaals te paard.
Zou er in deze stad een standbeeld van Van Heutz staan,
men moest het onopvallend maar vandaag nog slopen.
Koningen die hier zijt op doorreis, neemt de tram.
Ons enige paleis is eigenlijk een raadhuis.
Zolang God toestaat, weet men, zijn wij Amsterdam.

Een praatvaar, zou men zeggen, maar één die, al doende, onmiskenbaar bezig is
poëzie uit te slaan.
De gedichten van Charles doen in verschillende opzichten denken aan die van De
Schoolmeester, vol kreupelrijm en kreupelrhythme, maar nergens zijn ze zo
objectief-vertellend van aard als die van de negentiende-eeuwer. Integendeel, wat
Charles te vertellen heeft draagt veeleer de kentekenen van een innerlijke geschiedenis,
die zich in uiterlijke gebeurtenissen en belevenissen materialiseert. In elk geval geldt
m.i. beide: Charles is, ondanks
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alles, in alles de lyricus, èn: zijn werk is meer dan welke poëzie van de laatste tijd
ook poésie parlante van de meest ‘ondichterlijke’ soort.
Eén van de drijvende krachten achter Charles' gedichten is het heimwee; heimwee
naar de verspeelde ongecompliceerdheid en integriteit van de jeugd, de tijd van de
grote meeslepende dromen: Kapitein Nemo, Jan Mayen-eiland, Old Shatterhand....
Maar dat heimwee is niet het weeë Gefühl, het onmannelijk kwijnen - waaronder de
poëzie nog altijd gebukt gaat -, maar een vitaal-beleden heimwee, dat in zijn leven
dan ook van tijd tot tijd tot onberedeneerde, maar besliste daden voert. Men leze bv.
het wonderlijk verslag van de worsteling met zichzelf, dat geschreven staat in de
Suite van de zee, wanneer de dichter met schipper Feike Boersma van Oostmahorn
is uitgevaren! Charles' poëzie is eigenlijk niet veel anders dan het ongedwongen en
vooral ongegeneerd uitpraten van wat hem in dit opzicht dwarszit of bemoedigt. Sans
gêne ook voor wat gegalvaniseerde aestheten ‘onpoëtisch’ zouden noemen of wat,
naar het oordeel van de geslepen volwassenen die wij zijn, kinderachtig of
sentimenteel moet heten, - en dan ineens ook weer fel en hard of vol van een heel
‘eigenwüchsige’ humor:
Denk je maar in dat je ook dood was, Willem;
je lag te wachten in de achterkamer,
alleen je hemd maar aan. Je ligt doodstil, en
ze brengen je geen kruiken
omdat je dan natuurlijk eerder zult gaan ruiken maar troost je Willem, op het ruitje voor je neus
bloeien eens ijzen bloemen open, heus!

Deze poëzie bestaat grotendeels uit een rhapsodisch voort-associëren op bepaalde
thema's, waarbij de dichter telkens zichzelf in de rede valt. Ik moet overigens zeggen
dat dat wel eens iets van wrevel bij mij oproept. Het is tenminste het euvel, waaraan
ook de al vaker genoemde Suite van de zee laboreert: ze zit vol met alle mogelijke
grilligheden en onevenwichtigheden, en niet te vergeten met de meest onbeschaamde
stoplappen. Maar desondanks blijft ze een uitermate boeiend en voortreffelijk gedicht!
En vooral ook: een centraal poëem. Het beheerst de eerste bundel, zoals het bijna
even uitvoerige herfstgedicht Het geheim de tweede bundel stempelt. Water en herfst,
- het zijn de factoren die Charles' werkelijkheid bepalen.
De cyclus Het geheim, titelgedicht van het tweede boekje, dit ruig en ongeschoren
gewas op de bodem van een kosmisch-bepaald levensgevoel, lijkt mij als geheel
sterker dan de Suite van de zee; het euvel dat ik zojuist aanwees, treft men er veel
minder in aan. Trouwens, in vrijwel ieder opzicht beschouw ik dit brok poëzie als
voorbeeldig en karakteristiek voor zijn dichter. Charles' gehele poëzie is er een van
‘in het geheim zijn’. In het geheim van het leven, dat tegelijk is het geheim van de
dood:
.... sinds wij weten eens te moeten sterven
is slechts belangrijk om het hoe en waar te kiezen
tenzij men de ongewisse uitkomst van zijn dagen
naijvrig na wil tellen. - Als jij het wilt weten,
ik denk dat het nog weinig zijn, maar wees tevreden,
weten te sterven is de rijkste bron van krachten:
men neemt zich in de hand, maakt van zijn dagen nachten
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en van de herfstnacht zomerochtend als men wenst.
Ik kies als onheil waarmee ik vertrouwd wil raken
voor mij de storm, het noodweer, schipbreuk, water,
en laat een ander aardbeving, pijlen, de pest,
de slang die 't blad uitflitst; voor mij moet er de herfst,
de storm die van gevaarlijkheid zeer vrolijk maakt
zijn, zowel om te gaan als er nog wat te zijn.
Ik ga mijn doodsvijand vrolijk hallo toezingen,
het blad mag ritselen van angst, de boom zich wringen,
ik hoor er bij, ik blijf in het geheim!

Men merkt het: dit besef van in het geheim te zijn geeft aan het gedicht datgene wat
Charles zelf noemt ‘een woeste en vrolijke mentaliteit’, in elk geval iets vitaals en
gistends, wars van alle zwaarmoedige morbiditeit. En ik geloof eigenlijk dat dit komt,
doordat achter al deze poëzie het misschien eigenzinnig geuit, maar oerchristelijk
‘Wissen um’ de samenhang van ondergang en opstanding, dood en wedergeboorte
schuilt. Meer dan dat, het is duidelijk aanwijsbaar.
Merkwaardig is, dat we Charles in de bundel Het geheim een poging zien doen
om tot strenger versificatie te komen. Zo bestaat het titelgedicht zelf uit zes strofen,
elk van ‘uitgerekend’ negentien regels, en de cyclus Dit was Amsterdam uit veertien
strofen van elk tien regels. Of de dichter daarmee op de goede weg is, betwijfel ik
evenwel, - in ieder geval wordt zijn ‘onkunde’ wat metrische aangelegenheden betreft
er hier en daar wel heel erg door geaccentueerd.
Toch is het niet daarom, dat ik Charles' tweede gedichtenbundel minder geslaagd
acht dan Zendstation. Waarschijnlijk hangt het eerder hiermee samen, dat Zendstation
meer mogelijkheden suggereert dan in het andere boekje worden gerealiseerd. Of
misschien moest ik het liever zo zeggen: Het geheim blijkt in verhouding tot Charles'
debuut te gering van omvang dan dat er veel beloften in zouden kunnen zijn ingelost.
Niettemin is ook deze tweede bundel een kostelijk boekje en een mij dierbaar bezit.
Intussen ben ik op Charles' toekomst toch niet helemaal gerust. Behalve twee
prachtige verzen in Maatstaf liet hij alleen nog enkele gedichten in De nieuwe stem
zien - van dat blad is hij sinds kort redacteur -, werk waarin hij doorgaat op het
cultuurcritisch sentiment van Dit was Amsterdam, maar dat ik niet veel hoger kan
taxeren dan als niet tot poëzie geworden boutades. Het was mij liever, wanneer hij
zijn drang tot aan-de-kaak-stellen uitleefde in een vervolg op Het spoor terug!
Dit was dan J.B. Charles, - de man die mij als samensteller van een bloemlezing de
nodige hoofdbrekens bezorgde. Niet alleen door de grootte van zijn gedichten;
welneen, ook de kortere lenen zich er eigenlijk niet toe om als bloemen uit een perk
te lezen en apart te bewonderen. Aan poëzie als die van Charles wordt pas goed
duidelijk, welk een twijfelachtige zaak bloemlezen eigenlijk is! Maar dit terzijde. Ik
wilde er slechts deze slotconclusie mee inleiden: Charles' gedichten zijn poëzie van
een verklaard anti-aestheet (dat schreef ik al), wie het er niet om gaat bepaalde
aspecten van zijn ik in schone, afgeronde verzen te cultiveren en die daarom zijn
(bloem)lezer dwingt hem als totale persoonlijkheid of, zoals ik in de aanvang al
suggereerde, min of meer als ‘verschijnsel’ te waarderen.
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Jan Hanlo
Geb. 29 Mei 1912 te Bandoeng
Publicaties
Het vreemde land, ged. 1951; The varnished - Het geverniste, ged. 1952.
Evenals Charles debuteerde Jan Hanlo vrij laat. Pas in 1951 en 1952 verschenen van
deze in 1912 geboren dichter resp. het ‘lyrisch pamflet’ Het vreemde land en de
bundel The varnished - Het geverniste. Maar ofschoon één van de oudsten in de
na-oorlogse dichtergeneratie, is Hanlo zeer verwant aan diegenen onder de
allerjongsten die uitdrukkelijk het taal- en vormexperiment voorstaan. Vinkenoog
nam hem dan ook terecht in Atonaal op, al valt overigens niet te ontkennen dat hij
van de meeste andere experimentelen, uitgezonderd Lodeizen en Campert, duidelijk
onderscheiden is: minder duister dan zij, minder agressief t.o.v. de taal, minder afkerig
van de ‘geest’.
Van al deze modernisten heeft Hanlo intussen het snelst algemene bekendheid
verworven, - tot zelfs in de Tweede Kamer toe! Dat gebeurde via een in het tijdschrift
Roeping gepubliceerd ‘klankgedicht’, waaruit op een onzalig ogenblik door één van
de grote weekbladen een stunt werd geslagen: Oote, een vers geheel uit ‘oergeluiden’
bestaande, waarin de dichter de traditie van het dadaïsme weer eens had opgevat. De
rel die hierom ontstond heeft gemaakt dat Hanlo voor velen zonder meer met zijn
Oote geïdentificeerd is geraakt. Erger nog: ik heb herhaaldelijk ervaren dat onder de
incidentele lezers van poëzie het merendeel meent, dat Oote typerend is voor alles
wat onze avantgardisten willen en presteren: ‘Oote oote boe....’ Hoe dan ook, velen
wensen nauwelijks meer een serieus woord over de dichter Hanlo te geloven. - Ik
maak dus met het hier volgende een kwade kans!
Desondanks wil ik geen enkele poging doen om die kans in mijn voordeel te
veranderen, door bv. het extreem poëtisch verschijnsel dat Oote heet schielijk uit de
weg te gaan. Ik geloof namelijk dat het goed is jùist van dit ‘gedicht’ - dat in Hanlo's
bundel overigens niet werd opgenomen - uit te gaan, ter illustratie van wat mij,
geconfronteerd met een langzamerhand alweer aan het experiment ontgroeide en in
‘manier’ ontaardende experimentele poëzie steeds meer duidelijk begint te worden:
dat Hanlo in onze moderne letteren de experimentalist bij uitnemendheid is! En dat
niet in die zin, dat bij hem het ene gedicht uit een nòg weergalozer taalvernieuwende
intentie zou zijn geboren dan het andere. Nee, ik bedoel er dìt mee: Hanlo is meer
dan wie ook degene die zich op geen enkele gegroeide of groeiende (!)
uitdrukkingsvorm, geen enkel poëtisch schema vastlegt, maar die dan ook altijd
bereid is om zelfs de meest schoolse en versleten vormen nog eens opnieuw te
beproeven. En zo, op dezelfde ongepreoccupeerde wijze grijpt hij bovendien de
mogelijkheden aan, die de taal - zelfs, zoals in Oote, als nog-niet-taal - biedt. Vormen taalmogelijkheden, - hij bedient er zich van met een argeloze vanzelfsprekendheid.
Wie Hanlo's bundel The varnished - Het geverniste opslaat, zal dat dadelijk
opvallen. Men komt er - en dat zou men na Oote toch niet verwachten - zelfs enkele
zuiver metrisch-gebouwde, nog wel in nadrukkelijke heffingsverzen geschreven
gedichten in tegen, zoals die verrukkelijke fantasie
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van de teruggeprojecteerde levensgang Wij komen ter wereld, een der meest grandioze
gedichten uit onze literatuur. Ja, Hanlo publiceerde zelfs een paar bijna àl te simpele
strofische versjes, bovendien gesteld in de meest voor de hand liggende rijmvorm.
Maar ook dàn nog slaagt hij, - leest u maar:

Op het kerkhof
Ik zou hier wel gelukkig zijn
om zomer en om zonneschijn
wanneer ik jonger was - en niet
te vol was van te veel verdriet
Maar als ik jong was en nog klein
dan zou 'k hier niet gekomen zijn
want kinderen waarderen niet
de stilte van dit vreemd gebied
Hier lijkt de zon hun minder fijn
en angstigheid is in hun brein
voor 't open graf waar 't soms geschiedt
dat men er oude beenderen ziet
Maar 'k zou hier nu gelukkig zijn
om vlinders en om zonneschijn
wanneer ik anders was - en niet
te vol was van te veel verdriet.

Een enorme verscheidenheid dus, de poëzie van Jan Hanlo. Ze valt dan ook, geheel
tegengesteld aan die van iemand als J.B. Charles, uiteen in bijna evenveel gedichten
als hij heeft geschreven; men kan ze alle afzonderlijk beschouwen. Ieder vers is
a.h.w. een wereldje op zichzelf, waarin andere wetten gelden dan in het volgende.
Karakteristiek voor deze dichter is bv. het telkens wisselend gebruik van kapitalen:
het ene vers vergt hoofdletters aan het begin van iedere regel, het andere verdraagt
ze eenvoudig niet, het derde kan ze slechts hier en daar gebruiken. En zo staat het
ook met de leestekens. Maar wel niemand zal op het idee komen een en ander aan
slordigheid of willekeur toe te schrijven; het volgt organisch uit het verschil in
innerlijke geaardheid tussen Hanlo's gedichten.
Inderdaad, deze poëzie heeft iets kameleontisch. En ik meen wat ik hierboven
signaleerde dan ook in dit licht te mogen te zien: het feit dat Hanlo zich als dichter
niet wil vastleggen houdt verband met een fundamentele aarzeling (wellicht méér
nog: vrees) om zich als mens in één specifieke gestalte te leren kennen. Zo beschouwd
zou de opvallende vrijheid waarmee hij over vormen en taalmiddelen beschikt dus
juist een vluchtwijze zijn, resulterend uit een diepmenselijke onzekerheid, schuwheid
en schroom (psychische eigenschappen die trouwens duidelijk uit zijn werk naar
voren komen), en uit het besef zich van de last dezer zielsbepaaldheden alleen te
kunnen bevrijden door ze te integreren in poëzie....
Ik geloof nu dat hiermede ook de andere caracteristica van Hanlo's werk
samenhangen: de zachte, nergens opdringerige stem waarmee zijn verzen spreken
en vooral de milde, soms nauwelijks doorbrekende wat
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flegmatische en engels-aandoende humor, waarin de dichter zich niet alleen van de
dingen, maar ook van zichzelf gedistancieerd houdt. Men krijgt soms de indruk dat
hij er niet helemaal bij is, dat een bepaald deel van zijn menszijn dat menszijn
ironiseert. En het moet gezegd, dat dit distantie-houden nogal eens tot mislukking
leidde; de ontroering lijkt dan voortijdig gestremd en het gedicht bleef een rudiment,
waarin men soms nog wel het een en ander búiten het onmiddellijk gesuggereerde
vermoedt, maar dat niettemin onbevredigd laat. Daar staat echter tegenover, dat wij
misschien juist aan déze houding enkele gedichten te danken hebben, die zich
onderscheiden door iets wat nogal zeldzaam is in onze nieuwe poëzie: een edele, ja
‘klassieke’ afkeer van ‘sentiment’. Op sommige momenten roept Hanlo, uit een
merkwaardig samengaan van naïveteit en raffinement, eenvoud en visie, een wereld
voor mij op, verwant aan die welke ik leerde kennen uit de poëzie der griekse lyrici,
- hij heeft zelf trouwens eens Anakreon als één van zijn favorieten genoemd.

's Morgens
Het was half vijf 's morgens in April
Ik liep, en floot de St. Louis Blues
Maar ik floot die op mijn eigen wijze
Al fluitend dacht ik:
mocht mijn fluiten gelijken
op de zang van de grote lijster
En waarlijk, na enige tijd
geleek mijn fluiten van de St. Louis Blues
op de zang van de grote lijster:
turdus viscivorus

Dat ik met dat ‘klassieke’ niet een wereldbeschouwelijke klassiciteit bedoel, zal, ook
uit dit gedicht, wel duidelijk zijn. Daarvoor is Hanlo een te problematische,
‘centrifugale’ figuur. En wie deze laatste bewering zo zonder meer niets zegt, zij dan
maar weer eens opnieuw naar Oote verwezen. Of anders naar dat andere
extreem-experimentalistische vers Jossie, waarin de taal is gereduceerd tot de meest
elementaire kernwoorden der beleving, bijeengehouden in een dwingend rhythme:

Jossie
Jossie lief Jossie. Klein Jossie. Goed Jossie.
Goed lijf Jossie. Goed zicht. Goed ziel, denk.
Weet niet god ziel Jossie. Ken niet goed ziel Jossie.
Ziel Jossie. Goed Jossie ís goed ziel Jossie misschien.
Weet niet goed ziel Jossie. Ken niet.
Oud Jossie. Weet niet oud Jossie. Ken niet oud Jossie.
Ken niet oud ziel Jossie.
Oud ziel Jossie. Jong ziel Jossie. Eén ziel Jossie.
Of ziel ànders wordt Jossie? Ziel wórdt Jossie?
Ik ziel ik. Ik ziel jong ziel Jossie.
Ik ziel ik? Ik ziel jong ziel. Ik ziel oud ziel.
Ik ziel weet niet oud ziel ik.
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Ik ziel oud ziel weet niet oud ziel Jossie.
Weet niet ik ziel Jossie.
Ik ziel jong ziel. Ik ziel niet gek ziel.
Ik ziel soms ziel gek ziel. Grap ziel.
Weet niet grap ziel. Weet niet soms ziel.
Weet niet soms ziel grap ziel.
Weet niet. Soms ziel grap ziel.
Papier ziel.

Ik sprak over het kameleontische, moeilijk fixeerbare van de dichter Hanlo, - daarvan
is uit wat ik citeerde ongetwijfeld een en ander gebleken. Toch is het mogelijk, dat
ik enig misverstand heb gewekt. Misschien is het dan ook goed er op te wijzen, dat
deze dichter er geenszins op uit is om aan zijn lezers te ontsnappen. In de
merkwaardige dubbel-titel van zijn bundel: The varnished - Het geverniste, en in het
motto dat die titel toelicht:
A medal hung around my neck: it tarnished
And once a child: my memories are varnished
Varnished eyes varnished breath
I stock the varnished unto my death

geeft hij hun immers de sleutel tot het menselijk verstaan van zijn werk in handen?
Het blijkt bij Hanlo dus te gaan om herinneringen, die via het medium der poëzie
gaaf en glanzend, duurzaam zijn gebleven. En wat in die herinneringen centraal is,
ook daarover laat de dichter zijn lezers niet in het onzekere: één onvergetelijke
liefdesverhouding - misschien niet meer dan genegenheid - waarom alles begonnen
is: de poëzie en het hòe van die poëzie, het ‘experimentele’ en het schichtige. Ja,
misschien alleen dáarom ‘begonnen’.
ik noem je: bloemen
ik noem je: merel in de vroegte
ik noem je: mooi
ik noem je: narcissen in de nacht
waaroverheen de wind strijkt
naar mij toe
ik noem je: bloemen in de nacht
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Frans Muller
Geb. 7 Mei 1914 te Hilversum
Publicaties
Het blauw, ged. 1943; Gedichten, 1946.
Het is niet onmogelijk dat ik mij heb vergist, toen ik de roomskatholieke dichter
Frans Muller in mijn bloemlezing opnam. Het zou mij tenminste moeite kosten om
op grond van het door hem gepubliceerde aan te tonen, dat zijn poëzie - ik citeer
mijn provisorische inleiding op de bloemlezing - ‘voortkwam uit wat ik op een of
andere manier ervaar als “modern levensgevoel”.’ Van de kenmerken die ik in
Hoofdstuk IV van dit boek noemde is bij Muller bijna niets te vinden. Hij is niet
alleen naar de leeftijd één der ouderen, maar ook qua poëzie. Zijn werk beantwoordt
nog vrijwel geheel aan de ‘oude’ logica; er is de beproefde scheiding tussen geest
en stof, ziel en lichaam; de bleke wereld van de idee en van de schoonheid speelt
nog altijd een rol, en daarbij houdt de dichter zich zeker niet op met typisch
hedendaagse problematiek, - integendeel, ik ben geneigd zijn gedichten veeleer als
vlucht daarvoor te beschouwen. Het zijn de beproefde, om niet te zeggen geijkte
motieven, die in deze poëzie doorklinken, en niet eens op een verrassend nieuwe
wijze gevarieerd. Meer nog, een groot deel van Muller's in 1946 verschenen bundel
Gedichten wordt in beslag genomen door typische gedachtelyriek, nog volkomen uit
de school van 1910, en een ander deel van zijn verzen is pure anecdotiek. Redenen
te over om Muller niet alleen een traditioneel, maar zelfs een ouderwets dichter te
noemen.
Ik heb mij dan ook afgevraagd, of het niet misschien alleen maar iets van ‘oude
liefde’ is geweest, die mij ertoe heeft gebracht deze dichter nog eens naar voren te
halen. Zijn bundeltje Het blauw immers, tijdens de bezetting (1943) in de
Schildpad-reeks clandestien verschenen, heeft mij in die jaren om niet goed meer te
definiëren redenen bijzonder geboeid. Waarschijnlijk vooral om de eenvoud en
ragfijne zielsanalyse, die de beste verzen kenmerkte.
Het blauw is bij Frans Muller van psychische aard. Het is het blauw van de hemel
boven een in haat en oorlog verdeelde wereld. Het is het blauw van ogen, - zuiverheid
die hartstocht en innerlijke conflicten tot rust brengt. Ja, blauw is de vrouw die hij
liefheeft, zoals in het overigens wel wat erg versjesachtige titelgedicht:
Jouw leven heeft geen andre zin
Dan dat je blauw draagt en behaagt.
God schiep de anemonen blauw,
De gentiaan, de cichorei,
De funkia, lobelea,
Lavender, aster, akelei
En jou.

Blauw is de telkens aangevochten zekerheid, dat het leven niet zinloos is, de dromen
niet, de bloemen niet, tederheid en liefde niet. Het blauw representeert God, zou men
kunnen zeggen. Maar het is een blauw, dat telkens weer en telkens méér moet
doorbreken, want wolken van melancholie trekken voor de zon en versluieren haar
tenslotte bijna geheel.
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het vroegere boekje zou kunnen dragen. Onder een dichte hemel gaat de dichter zijn
‘onbekende weg’. Een zielseenzame, slechts met zijn eenzaamheid gemeenzaam,
zoals hij in het openingsgedicht van de bundel suggereert. Maar het klinkt niet erg
geloofwaardig, wanneer de eenzaamheid hier wordt ‘gepersonifiëerd’ tot een engel,
die naast hem gaat en hem de zorg om het onbekende en eindeloze van de weg
verlicht. Een mislukte poging tot zingeving, naar het mij voorkomt. Het wil er althans
niet goed bij mij in, dat de eenzaamheid in zekere zin de functie van ‘het blauw’ zou
hebben overgenomen:
Zwijgzamer engel dan Tobias leidde
Gaat naast mij op de onbekende weg.
Het verontrust mij niet, dat hij niets zegt:
Zo zwijgend schrijden enkel ingewijden.

Uit het verdere van de bundel blijkt integendeel, dat Muller juist met zijn eenzaamheid
geen raad weet. In deze engel verkeert hij slechts met een tweede gestalte van zichzelf,
die de eerste gestalte - de naar gemeenschap, liefde, God hunkerende - telkens weer
op beslissende wijze in de weg treedt. En daarmee weet hij zich volkomen op zijn
eigen zielsproblematiek teruggeworpen. Want er is in deze verzen niet alleen een
onenigheid gaande tussen de dichter en de wrede wereld, - hoofdzaak is het conflict
met zichzelf. Frans Muller blijkt een gespleten mens met een heel onvaste psychische
structuur, en dan ook zeer onderhevig aan stemmingen. Twee zijn in mij is de titel
van één van zijn gedichten, en dat vers luidt zo:
Twee zijn in mij: de priester en de heiden.
De eerste een zachtzinnig ijveraar
Met impulsief, haast zegenend gebaar,
Ontroerd, maar licht door dweepzucht te verleiden.
De ander stug en fel, gedurig klaar
Dat, wat de eerste schielijk moet belijden
In geestvervoering schamper te bestrijden;
Een sceptisch, onaandoenlijk twijfelaar.
Twee zijn in mij, doch ik ben geen van beiden.

Het zal wel duidelijk zijn: uit dit vers laat zich onmiddellijk een tweede, of liever
derde spanning afleiden, - om van andere in deze poëzie optredende spanningen, als
die tussen liefde en liefdesideaal, nu maar niet meer te reppen: die tussen gevoel en
verstand. Het is echter niet zo, dat, zoals hier wordt gesuggereerd, het gevoel
ondubbelzinnig aan de kant van de gelovige zou zijn, het verstand aan die van de
ongelovige. De verhoudingen blijven troebel in deze poëzie en het komt dan ook
niet tot oplossingen en verzoeningen, - niet in het menselijk vlak, niet in het religieuze.
Muller zou ze trouwens als een leugen beschouwen; wat velen te opmerkelijker zal
voorkomen voor de christen die Muller toch blijkt te zijn. Hoe dan ook, dít is het
misschien, waarom ik nog altijd een zwak heb voor zijn - toegegeven - niet bijster
opmerkelijke en misschien evenmin moderne poëzie. Dat wil dan zeggen: voor zo'n
kleine vijfentwintig, lang niet stuk voor stuk geslaagde verzen, - de rest had wat mij
betreft ongedrukt kunnen blijven.
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Onder dit vijfentwintigtal bevinden zich ook - iedereen mag zich daarover
verwonderen - een paar van Muller's zonder meer anecdotische gedichten. Ik meen
namelijk dat hij in dat genre enkele voortreffelijke specimina gegeven heeft, ook al
acht ik dan een totaal andere poëzie geboden. Van een vers als het volgende zal men
toch moeten erkennen dat het ver boven de anecdote, het gegeven, uitrijst. Het is van
een niet te loochenen psychologische diepte en suggestiviteit, - één van de beste
anecdotische verzen uit onze poëzie überhaupt:

Meisje voor dag en nacht
Van haar geneurie is het huis vervuld;
Een woordenloos en zeer eentonig zingen.
Een melodie van eindeloos geduld
En eindeloos bedwongen hunkeringen.
Haar ingehouden zang lijkt één geworden
Met haar getemde, lusteloze stap,
Het vaag gerammel van de afwasborden
En het zacht stotend stoffen van de trap.
Ik hoor haar bezig op de bovengang,
Het vensterloze, triestige gevang,
Alleen omsloten door gesloten deuren;
Zo zoetjes ingetogen klinkt haar neuren;
Het is geen juichen en het is geen treuren.
Het is de hymne van het zelfbedwang.

Tot mijn éigen bloemlezing uit Frans Muller's poëzie behoort ook een enkel
humoristisch gedicht, dat bovendien een talent voor scherpe, aphoristische formulering
verraadt. Maar voornamelijk zijn het toch conflict-verzen, ook wanneer humor en
ironie daarin nu en dan meespelen. Het komt nooit helemaal tot een verlossende lach.
Wat alléén soms een verlossende invloed heeft op de dichter, is de natuur. De
natuur spiegelt God, en dat bewustzijn spreekt hij het meest overtuigend uit in het
sonnet De toekans, waarin hij uit het voorkomen van deze dieren meent te kunnen
afleiden, dat hij van de God van schoonheid en humor die hen schiep niets te vrezen
heeft:
Schoonheid en humor, o Gij moet verstaan
De dwaze dingen, die ik somtijds doe....

Intussen is het een rijkelijk idealistisch geziene natuur, waarin Muller zich op deze
wijze vermeit. Het resultaat ervan bestaat dan ook bijna uitsluitend uit vrij
conventionele, niet meer geheel geloofwaardige gedichten. Trouwens, er is veel van
God dat zich uit die vredige natuur niét laat afleiden: God is wreed. Wonderlijk dat
Muller dit niet uit de natuur heeft afgelezen, gegeven zijn vooronderstelling dat God
zich daarin spiegelt! Hij leidt het nl. eerst af uit de menselijke verhoudingen, zoals
ze met name in de oorlog duidelijk werden: concentratiekampen, folterwerktuigen
en gaskamers. De neerslag van dat besef:
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Opgehangen in ijzers
Met uitgerekte leden,
Vleermuis der hekserijen,
Spookdier der duisterheden....

vinden we in enkele tot dusver niet gebundelde gedichten. In deze poëzie van
lichamelijke en geestelijke foltering is Frans Muller misschien het meest zichzelf.
Helaas zijn van deze verzen er slechts enkele gepubliceerd, en m.i. niet de beste. Een
gedicht dat zijdelings tot deze groep behoort laat ik hier tenslotte volgen:

Terug
God, wonderlijke zekerheid in ons,
Gij kent ons schijngevecht met onze twijfel,
Gij weet Uw overwinning aan het einde,
Wanneer ons hart, de arke des verbonds
Waarin Uw Naam bewaard bleef, wordt geopend
Met sleutels van berouw, breekijzers van
Vertwijfeling, en wij, wanhopig hopend,
Ons lot en leven leggen in Uw Hand
En stervend weten: wij, die U bestreden,
't Zij hoog te paard of schuw en ondergronds,
Wij droegen het verraad diep in ons mede,
God, wonderlijke zekerheid in ons.
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Jan Wit
Geb. 7 Juli 1914 te Nijmegen
Publicaties
Rites de passage, ged. 1950; Het bos der onbezorgde dieren, spel 1952;
Niemandsland, spel 1953.
Het feit alleen al, dat één kleine bundel gedichten de poëtische oogst van ruim tien
jaar vertegenwoordigt, zou kunnen wijzen op een zekere innerlijke geremdheid. En
die veronderstelling lijkt mij t.a.v. Jan Wit ook zeker niet misplaatst. Ja, ik meen
soms iets van gêne te bespeuren in wat hij dan toch aan het papier toevertrouwde,
of in ieder geval een uitgesproken wantrouwen ten aanzien van zichzelf en zijn eigen
dichterschap. Dat kondigt zich al aan in het rondeel waarmee hij zijn bundel opent:
één ding kan ik mij niet verhelen:
geen droom wordt op papier gezet.
Het woord wordt op zijn best gewet,
omdat de stilte gaat vervelen.

Dat is stellig wat te somber gezien. Maar het valt niet te ontkennen: innerlijke
weerstanden beletten Wit's poëzie de wijde vlucht en benemen haar het uitzicht op
een glanzend perspectief. Er is een wat korzelige stroefheid eigen aan de meeste
gedichten waaruit hij zijn bundel Rites de passage samenstelde, een gebrek aan
souplesse, zowel naar de inhoud als naar de vorm.
Overigens zou ik dat toch niet zonder meer als een bewijs van zwakte willen
beschouwen. Het komt mij nl. voor, dat slechts dit ‘gebrek’ de adequate uitdrukking
kon zijn van de gêne, geremdheid, of hoe men het noemen wil, waar ik op wees, en
dat deze dingen hun achtergrond hebben in de persoonlijke structuur van deze blinde
dichter. Ieder die Jan Wit's verzen leest zal, misschien minder daarin dan daarachter,
iets van zwijgend verwerkte spanningen bespeuren, - zoals bv. in het begin van zijn
bundel, waar de goedbedoelde, maar o zo bedilzieke houding van 's dichters omgeving,
het ‘liefd'rijk knechten’, de burgersfeer waartegen hij zich zo moeilijk kon verweren,
in het geding is:
En over de dagen een eindeloos lome
druk, die aan niemand zijn vrijheid laat,
die ieder dwingt naar de trage maat
van het hart van het huis zijn gedrag te tomen.

Achter zijn verzen, merkte ik op, en: zwijgend verwerkte spanningen. Inderdaad, want
Wit's poëzie is zeker niet de directe ontlading, de stemwording van deze spanningen,
nog trillend van verzet; het is alsof ze er slechts in uitklinken. Er blijkt een phase
van heldere bewustheid te liggen tussen het felst ervaren dier spanningen en het
moment van vers-wording. De dichter heeft afstand genomen, en zijn werk draagt
dan ook in sterke mate het merk van rekenschap en verantwoording, en in laatste
instantie van àfrekening, ook met zichzelf. Daarin - in deze indirectheid en critische
radicaliteit - is Wit ongetwijfeld meer verwant aan de dichters van de Forum- en
Werk-generatie dan aan de modernen. Hij debuteerde trouwens in de verzamel-
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bundel In aanbouw (1939) en er staan zelfs enkele verzen in Rites de passage die
m.i. de meest onacceptabele kant van Forum naar voren keren.
Toch is hiermee allerminst gezegd dat de poëzie van Jan Wit dus eigenlijk
verouderd zou zijn. Integendeel, ze is vol van typisch existentieel besef en kent
dimensies die Forum door zijn rationalistische preoccupatie nooit heeft vermoed.
De titel waaronder deze dichter zijn verzen bundelde kondigt dat welbeschouwd al
aan. ‘Rites de passage’ - zo luidt de verzamelnaam van allerlei, in diverse primitieve
religies voorkomende gebruiken ter bekrachtiging van één of andere vorm van
overgang uit een bepaalde plaats, periode of toestand naar een andere. Het kind dat
zijn puberteit ingaat, de knaap die in de stamgemeenschap moet worden opgenomen,
de jongeman die zich een vrouw kiest, - zij allen zijn eraan onderworpen. In deze
riten wordt de eeuwig voortspoelende stroom van het leven a.h.w. één moment
gestokt: men bezweert het verleden en laat het definitief achter zich, om met temeer
elan tegen de nieuwe situatie opgewassen te zijn. Dát is dus de functie van Wit's
poëzie: de bundel Rites de passage bevat werk van iemand die nodig heeft zich in
zijn verzen telkens weer van telkens een ‘nieuw’ verleden te bevrijden; en daarin
zijn zij wel het volkomen tegendeel van een ‘incidentele begeleiding’ of verfraaiing
van het leven. Vandaar ook dat Wit's poëzie twee kanten heeft, - kanten die niet zo
heel vaak voorkomen in een positieve verhouding tot elkaar. Enerzijds is er een
accent van bezonken levenswijsheid - bijna stuk voor stuk geven deze verzen de
essentie van de psychische rijpingsperioden die hun dichter doorliep -, anderzijds is
er iets magisch-bezwerends in vele van zijn gedichten, een facet dat tegen het eind
van het boekje, in Wit's zeer oorspronkelijke liefdeslyriek, sterk aan
overtuigingskracht wint. En daarin heeft hij m.i. een oerfunctie van het woord
hervonden; wat hem op een misschien ongedachte wijze aan ‘de modernen’ verwant
doet zijn.
Het typische is overigens dat juist in deze Carmina (oorspronkelijk: lied, in de zin
van magische formule) zich hier en daar een wat archaïstisch taalgebruik aandient.
In het tweede van deze gedichten komt bv. de volgende strofe voor:
Haar zusters moeten in hun dromen
de tuinen zien,
waar elfen kind'ren achter bomen
bespiên.

Ik vraag mij nog altijd af of die laatste, op zichzelf volslagen abjecte woordvorm
niet op één of andere manier juist de charme van de strofe uitmaakt; de klank ervan
suggereert mij nl. juist datgene wat het woord ‘bespieden’ als zodanig alleen
inhoudelijk representeert. Overigens heeft de dichter zelf het kennelijk als een zwak
punt ervaren, want het is nu net dit soort woordgebruik dat hij in later werk als typisch
domineesachtig aan de kaak stelt, Hoe dan ook, in het eerste van de vier Carmina m.i. een zeer opmerkelijk gedicht, waarin de defloratie magisch wordt voorbereid komt dit archaïsme al heel duidelijk aan het woord. En ik werp de vraag in het midden:
moeten we een vers als dit, ook al om zijn bewust-verhullende, ofschoon frappante
symboliek en rhetorische hermetiek, afwijzen of zullen we minstens de eigen toon
ervan positief waarderen?
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Werp nu het zwaard in de schaal,
Werp nu de ring in de zee!
Breek met uw goud en uw staal
't zegel van lust en van wee.
Breek nu de broze bokaal.
Hij, die de druivenpers treedt,
dansend op vrolijk refrein,
purpert de zoom van zijn kleed
kwistig met donkere wijn
zonder te denken aan leed.
Sla met uw staf op de stroom,
sla met uw gesel de vloed!
Schrijf nu het merk van de droom
zonder te aarz'len met bloed
diep in de bast van een boom.
Wie in een stapel dor hout
blaast en de vuurstenen slaat,
tot er een vlam zich ontvouwt,
okert met rook zijn gelaaat
zonder dat angst hem benauwt.
Zeven en zeventig maal
zaagt gij de ogen der ree.
Deernis wordt vlijmend metaal.
Werp nu de ring in de zee,
werp nu het zwaard in de schaal!

Ik wees, over de titel Rites de passage sprekend, op de kathartische functie, die de
poëzie - zijn eigen poëzie welteverstaan! - voor Jan Wit heeft. Daarmee hangt stellig
ook samen de grote dosis humor die zijn gedichten - en niet alleen de olijke kwatrijnen
- kruidt. Dat het hier meestal geen grapjes-zonder-meer betreft zal, dunkt mij, ieder
beamen die de moeite neemt na te gaan, uit welke ‘krampen’ juist deze humor de
dichter verloste, of misschien beter: welke krampen hij erin tot oplossing bracht. En
al doet de toon van deze humor dan wel eens even aan die van een De Génestet
denken, - het is evident dat de achtergrond ervan een principieel andere is dan bij
hem. Een vers als het volgende doet mij eigenlijk, meer dan aan iemand anders,
aan.... Kierkegaard denken:

Getuigenis
Wij zijn van Hollands jong geslacht
en wij geloven,
dat is: wij hadden zo gedacht,
dat hulp van boven
niet overbodig is.
Wij zijn in aantal klein misschien;
maar wij getuigen,
dat is: wij willen laten zien,
dat wij niet buigen,
voor het strikt nodig is.
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Stellig, we hebben in Jan Wit niet met een dichter van formaat te maken, maar toch
zeker wel met een uiterst acceptabel minor poet. Het zou niet veel moeite kosten,
een lijstje op te maken van bezwaren die men tegen deze poëzie kan inbrengen. Zo
word ik persoonlijk nogal eens gehinderd door een wat oubollige praterigheid en
door het feit dat Wit zijn gevoelens soms zozeer achter zijn vers verscholen houdt,
dat hij mij nauwelijks nog bereikt. Ook is, meen ik, wel opgemerkt dat deze poëzie
erg weinig ‘kleur’ heeft. Maar de vraag is, of men dat bij déze dichter wel als critische
overweging mag laten gelden. Er staat trouwens tegenover, dat zijn werk des te meer
‘tast-kleur’ en geluidsschakering bezit:
Dit is de kade weer, vol scherpe stenen
en droge wieren, stekelig en hard,
vol kabels, waar mijn voet zich in verwart,
en meerpaalkoppen, stotend naar mijn benen.
..........................................
En achter mij hoor ik het water plassen.
Wind springt aan land en grijpt mij in de kraag.
De brulboei in de verte loeit gestàag,
- stem van verdronkenen -. De vloed gaat wassen.

Mij dunkt, in een vers als dit is het impedimentum van deze blinde dichter omgebogen
tot een mogelijkheid om de dingen op een eigen wijze te ‘zien’ en te ondergaan, - ik
wijs alleen maar op de tweede regel van de laatste strofe. Wat mij echter de hoofdzaak
lijkt: Jan Wit kenmerkt zich als dichter door een eenvoudige, pregnante - ik zou bijna
zeggen: zindelijke - wijze van uitdrukken. Hij streeft dat soort verbale directheid na,
waarvoor met name Nijhoff zich zozeer heeft ingezet. En dat is over het algemeen
niet meer de sterkste zijde van onze poëzie....
Intussen, zonder Wit's lyrische mogelijkheden te onderschatten, meen ik toch dat
zijn talenten zich het best op het terrein van de dramatische poëzie zullen kunnen
ontplooien. Hij schreef bv. een tweetal spelen, het midden houdend tussen versdrama
en lekenspel, die ik zonder aarzelen meesterlijk noem: Het bos der onbezorgde dieren
en Niemandsland. (Merkwaardig dat deze blinde zich met zoveel begrip en succes
op wat toch eigenlijk ‘kijkspelen’ zijn toelegt!) Het eerste van deze twee stukken,
een spel over Sneeuwwitje, is in druk verschenen en leent zich dus tot een korte
bespreking.1) Ter kenschetsing meen ik niet beter te kunnen doen dat een stukje uit
Wit's Ten geleide te citeren: ‘Bij aandachtige lezing zal men bemerken, dat het hier
om die achtergronden van het sprookje gaat, die èn door de godsdiensthistorie èn
door de psychologie als de grondslagen worden gezien voor het menselijk bestaan.
In het bos leeft Sneeuwwitje in een paradijsachtige geluksstaat, maar buiten de echt
menselijke realiteit; om tot die realiteit te komen, moet er een keuze worden gedaan.
Bij het ontwaken van het bewustzijn is de werkelijkheid echter zo dubbelzinnig, dat
de keuze al bij voorbaat verkeerd uitvalt. De slang - het wijsheidsdier - is tegelijkertijd
symbool van het kwaad en de appel, de vrucht van leven

1) Intussen verscheen ook Niemandsland in druk.
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en geluk, is meteen het onverteerbare brok, waar de menselijke begeerte zich in
verslikt. Pas een nieuwe keuze - die van de prins - kan het leven herstellen; maar
vóór het zover is, gaan de dieren tot de uiterste grens van hun kunnen.’ En dan dit:
‘De dwergen met hun helpers uit de dierenwereld vertegenwoordigen ieder een
bepaalde geestelijke instelling op het leven. Behalve door gebaar en handeling wordt
dit ook door het rhythme van hun tekst getypeerd.’ Juist in dit opzicht zijn er kostelijke
vondsten. De vlaamse gaai bv. spreekt vlaams; verder spelen er ook varkens mee, maar die praten in dit versdrama gewoon proza.
Ik geloof dat in Het bos der onbezorgde dieren inderdaad de diepste structuren
van het menszijn blootkomen en als het èrgens duidelijk wordt dan is het hier, hoe
hecht zij in het ‘mythische’ verankerd liggen. Het scheelt stellig niet zo heel veel,
of men zou dit werk van Jan Wit op één lijn durven stellen met Nijhoff's bijbelse
spelen. Maar om dat te ontdekken moet men helaas door het armzalig gewaad waarin
het lekenspel werd gestoken heenzien. Het bewonderenswaardige vind ik eigenlijk
dat de diepten die hier aan de orde zijn, met zo eenvoudige woorden worden
opgeroepen en doorlicht. En vooral dat Wit nergens zwaarwichtig wordt. Integendeel,
hij leeft zich uit in een abundantie van humor en speels esprit. Zoals gezegd
vertegenwoordigen de dieren in dit spel bepaalde mensentypen; zo de slak de dominee,
- men proeve de rake ironie en hore dan, welke ontroerende taal deze dichtende
dominee zijn glibberige confrater in de mond legt:
Hier ligt Sneeuwwitje neder.
Hoe blank is haar gelaat. Hoe schoon is zij, hoe teder.
En zulk een jonge bloem werd plots'ling afgesneên.
Wij vragen naar de zin van zulke tegenheên.
Dit raadselachtig lot, is 't gans voor ons verborgen?
Neen, niet geheel, voorwaar, een stroom van zware zorgen,
een vloed van veel verdriet blijft aan den mens bespaard,
die in de vroege jeugd reeds afscheid neemt van d'aard.
Zij droeg reeds bitter leed, voordat zij hier kwam wonen.
Hier leek het of het lot haar altoos zou verschonen.
Maar eenmaal zou het toch weer tegen haar gaan woên.
Dies was het wellicht goed om tijdig heen te spoên,
voordat deez' aarde weer een tranendal zou blijken.
Zo ruste zij in vree. En mocht dat maar zo lijken,
mocht zij slechts schijndood zijn, dan geeft haar de natuur
een les ter loutering en maakt haar eens zo puur.
En gij, die achterbleeft, gij dwergen en gij dieren,
er blijft een lege plaats. Op velerlei manieren
herinnert ons het bos, het huisje en ons hart
aan haar die van ons scheidt. Maar heilig is de smart
en menigeen werd door de droefheid pas gestaald,
zodat zijn zielevonk nu als een zonne straalt.
Het leed ontplooit de geest, dat ziet men vaak in 't leven.
Daarvan kan zeker ik een treffend voorbeeld geven.
Ik, 't allerweekste dier, ontving het sterkste huis.
Dat is een klaar bewijs: elk krijgt steeds kracht naar kruis.
En mocht het door u thans nog niet zo zijn bevonden,
denk dan aan 't wijze woord: de tijd heelt vele wonden.
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Leo Vroman
Geb. 10 April 1915 te Gouda
Publicaties
Gedichten, 1946; Tineke, nov. 1948; Gedichten, vroegere en latere, 1949;
Poems in English, 1953.
In 1940 - ik bewoog mij nog heel schuchter temidden van Utrechts poëtendom - zou
ik bij Max de Jong diens vriend, de student-dichter en tekenaar Leo Vroman
ontmoeten. Het kwam er niet van: de oorlog brak uit en vóór wij er op bedacht waren,
was de vogel gevlogen. - Pas na de bevrijding bleek dat hij via Engeland in het
toenmalige Nederlands Oost-Indië en vervolgens via de Japanse gevangenschap in
de Verenigde Staten was beland. Waar hij nog altijd woonachtig is.
Ik heb mij destijds dus, behalve met enkele tekeningen, met Vroman's verzen
moeten vergenoegen: ongeveer dezelfde die nu zijn tweede bundel gedichten openen
en waarvan er na Mei 1940 nog drie in het tijdschrift Groot-Nederland werden
opgenomen. Verzen, totaal verschillend van wat door de toenmaals vigerende stroming
in onze poëzie werd geschreven of getolereerd en al evenmin verwant aan de toch
in veel opzichten afwijkende genres die de ‘Utrechtse School’ in die jaren beoefende.
Een merkwaardige symbiose van romantiek en intellectualisme - maar niet het
romantisch-rationalisme van Criterium -, van irrationalisme en doodgewone
versjesachtigheid, en deze elementen in een onderlinge dosering, die mij altijd als
iets uitermate persoonlijks is bijgebleven. Onmiskenbaar was hier een zeer
oorspronkelijk talent aan het woord en het heeft mij dan ook niet verwonderd dat het
Leo Vroman was, in wiens werk zich na de oorlog het duidelijkst een vernieuwing
van onze poëzie aankondigde. Het eigene van die eerste verzen bleek zich niet alleen
te hebben gehandhaafd, maar had gedurende de oorlogsjaren nog aan kracht
gewonnen. En al komt mij nu en dan, Vroman's gedichten lezend, een of andere
naam in gedachten: Gorter, Achterberg, en, vaker, Hendrik de Vries, - ik geloof dat
het alleen maar incidentele overeenkomsten zijn, die mij opvallen. Hoe meer ik mij
met dit werk bezighoud, hoe duidelijker het mij wordt: Vroman is, misschien juist
door zijn afzondering, één der meest zelfstandige figuren in onze nieuwe dichtkunst.
Men moet Vroman's tot dusver verschenen verzenboekjes - afgezien van zijn Poems
in English twee in getal - eigenlijk tezamen lezen, en dan zò: eerst de groepen ‘In
Holland, 1935-1940’ en ‘In Indië, 1940-1941’ uit Gedichten, vroegere en latere,
vervolgens de gehele eerste bundel Gedichten en tenslotte de eerste serie verzen ‘In
Amerika, 1946-1948’, weer uit de laatst-verschenen bundel. Deze ‘onordelijkheid’
hangt samen met het feit, dat Vroman zich achteraf heeft laten bewegen, alsnog een
aantal van zijn oudste gedichten te bundelen. Persoonlijk ben ik daar erg blij om,
niet alleen omdat we op deze manier een helder inzicht krijgen in de ontwikkeling
van Vroman's dichterschap, maar ook omdat ik in die tweede bundel bijna al mijn
favorieten van destijds weer tegenkwam, uitgezonderd een paar nonsens-verzen als
het gedicht dat begint met de regels: ‘Lurk demonstreert met veel gebaren / Zijn
piool met 82 snaren’.
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En deze vroege gedichten mogen dan merendeels wat spichtig afsteken bij het vollere
werk van de latere jaren, - er zijn verschillende verzen onder, die nog altijd op zichzelf
zouden kunnen staan. Ik denk nu behalve aan dat prachtige, intussen min of meer
beroemd geworden gedicht Hilde, waarin een moeder haar vroeggestorven kind
zoekt, aan een vers als dit:

Hierna
Jouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout
dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft.
Wat moet dat worden als mij, jong of oud,
God zegent en van mijn verstand genezen heeft?
Wanneer mijn vliezen zijn vergaan
met het vergaan der jaren
en jouw bedeesde mummie in mij laten staan,
dierbare?
Ik ben een wolk, ik kan niet wenende ontzijnd,
gebeurloos deze werkelijkheid ontsnappen.
Mijn dood is zichtbaar zijn, dat duidelijk verdwijnt
en waarop velen mij te hunner tijd betrappen.

Leo Vroman is een wetenschappelijk werker. In Amerika is hij als bioloog gevestigd,
- en ik geloof dat de kennis van dit feit kan dienen tot beter begrip van zijn poëzie.
Ik bedoel niet, dat men de grond en bestaansreden van zijn gedichten nu, naar men
misschien zou verwachten, zou mogen bepalen als: het zoeken van een uitlaat voor
al datgene in zijn menszijn, dat wil ontsnappen aan het dwangregiem van exacte
formuleringen, orden en wetten. Die tendentie valt weliswaar niet helemaal te
ontkennen, maar het komt mij voor dat het tegenovergestelde met meer recht kan
worden verdedigd: Vroman's werk wordt grotendeels positief bepaald door zijn
biologische instelling op de hem omringende en inhaerente verschijnselen. Er is een
element van uiterst aandachtige, ja exacte, critische waarneming in zijn gedichten;
maar dit heeft een onscheidbare verbinding aangegaan met een vrijwel onbeperkte
fantasie. Hij is een modern soort magiër, een tovenaar met het lancet. Het is of hij
de schepping biologisch ontledend en determinerend openlegt, de vrijgekomen
elementen herschikt en poëtisch herbezielt, zodat we ons in een andere schepping
betrokken voelen, een wereld wonderlijk herkenbaar, nèt tegen de onze aan.
Men krijgt uit zijn poëzie soms de indruk, dat Vroman bioloog moet zijn geworden
uit afgunst op, ontevredenheid met de Schepper. Overal in zijn gedichten zijn
schermutselingen met God gaande, en deze blijken meestal hun oorsprong te hebben
in ‘meningsverschillen’ over de schepping, óók over 's dichters eigen schepping tot
verstandelijk-bewerktuigd mens - men zie het hierboven geciteerde gedicht - of tot
lichamelijk wangedrocht:
Ontkleed ben ik een mager kaasgewrocht
waarin de zilte knoken ruikbaar knakken;
pollen winters gras drinken het vocht
uit holtes die te kort waren gebakken.
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Het uiterste van querulantie wordt echter wel bereikt in dat schijnbaar zo beminnelijke
gedicht Scheppinkje, waarmee hij de groep ‘In Amerika’ uit Gedichten, vroegere en
latere opent, - als een aanwijzing vooraf!

Scheppinkje
Kon ik Jou, Heer, tezamensponzen
tot een gebaartje op mijn hand
en gaf Jou alle kralen, donzen,
poesjesmiepsen en hommelgonzen
en Jij weefde het verband...
ik zou mijn vingers rond Je sluiten
en Jouw gekriebel zó beminnen
terwijl Je scheppend was daarbinnen
dat ik mijn vuist héél zacht van buiten
zou kussen;
en als ik op een teken
Jouw werk voorzichtig zou ontbloten
nimmermeer zijn uitgekeken
op mijn lege handpalm, grote
God
en nooit meer spreken.

Maar om tot Vroman's zelf-schepping terug te keren, - ik noemde haar ‘een wereld
wonderlijk herkenbaar, nèt tegen de onze aan’. Ik zou ook kunnen zeggen: nèt boven
de onze uit, een vreemde tussenwereld. Men gaat er wat zweverig in rond, alsof de
voeten telkens de bodem jùist niet raken. Dat geldt voor Vroman zelf in de eerste
plaats: hij schijnt voortdurend op levitatie uit en zoekt het voornamelijk in het
‘zweefvermogen’ van de slaap. Er is een duidelijk lethargische inslag in zijn gedichten,
eigenlijk al van het begin af aan. Het sterkst komt dat tot uitdrukking in het grote
gedicht Landing uit Gedichten, waaruit men eigenlijk niet citeren kan, omdat het
juist in zijn structuur zo kentekenend is: het spreekt niet alleen van, maar suggereert
ook in zijn vorm een voortdurend onthechten en aarden, dat tenslotte op frustratie
uitloopt, - vandaar de titel. Het gedicht telt 8 pagina's druks; vandaar dat ik maar via
een korter gedicht een indruk wil geven van wat ik met het bovenstaande bedoel:

Zoals water
Ik had, zo meen ik, vele eeuwen
een huis op de stille oceaan,
kon soms het schateren der meeuwen
voortspelend en weg horen gaan.
In die eerste honderd jaar
steeg het waterhelder water,
wies de moezelwijn uit de kelder,
en van daar, honderd jaar later,
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steeg het over mijn tafelblad,
fonkelde op duizenden manieren
in de zon en alle papieren
die ik om mij heen had drijven
dreven naar de horizon.
Honderd jaar later bewoog mijn haar
en er was nooit meer wind.
Vreemd dat ik mij nu weer in leven vind
na nogmaals honderd jaar,
met wijn en werk en de tijd die klimt
uit de kelder en van daar.

Het is duidelijk dat het in de poëzie van Leo Vroman gaat om de wereld van de droom
of, aansluitend bij wat ik eerder opmerkte: om de poëtische herschepping van de
natuurgegevens, de imaginatie die de dingen van alledag in een nieuw verband zet.
Niet om een schone droom zonder meer, maar om een existentieel verankerde droom
van de werkelijkheid. Dit wil niet zeggen, dat zijn wereld interpretabel zou zijn vanuit
de voorstellingen die de dagelijkse realiteit ons opdringt. Het komt er veeleer op aan,
zozeer in Vroman's poëzie thuis te geraken, dat we a.h.w. van zíjn droomwereld uit
en op grond daarvan de werkelijkheid als vreemd, absurd, wreed, lelijk gaan ervaren.
Na al wat ik tot dusver over deze dichter opmerkte, behoeft het geen nadere explicatie
dat zijn poëzie vlucht-poëzie is. Vroman spreekt het trouwens op meer dan één plaats
openlijk uit: ze wordt door angst, ‘mensenvrees’ vooral, gevoed. Vandaar dan ook
het hardnekkig zich occuperen met vogels, torren, struiken en bloemen etc. Vlucht-poëzie:
want ik kan veiliger ten hele dwalen
in sprookjes en symbolische verhalen
om op te lossen mét de weg die ik insloeg,
dan keren; halfslaap eindigt steeds te vroeg
doch in mijn dromen ben ik niet te achterhalen -

heet het in één van de gedichten uit zijn indische jaren. En het komt mij voor dat
deze angst in verhevigde mate stuwt achter de verzen die ontstonden ná deze periode.
Vermoedelijk hebben Vroman's ervaringen in een japans gevangenkamp hem meer
nog dan tevoren op zijn droom teruggeworpen.
Dat wil overigens niet zeggen, dat hij zich in deze zelfgeschapen wereld nu veilig
zou voelen. Want er is maar een heel dunne wand die scheiding maakt tussen droom
en werkelijkheid: een ruit, een gordijn, - men moet er eens op letten, hoe vaak deze
woorden in Vroman's poëzie voorkomen en hoe zij functionneren. Hoe het ook zij,
de angsten blijven Vroman tot in zijn dromen achtervolgen. En als het sprookjes zijn,
waarvan deze dichter ons deelgenoot maakt, dan zijn het maar al te vaak
Greuelmärchen, fantasmagorieën van de angst, waarin planten, dieren en zelfs de
z.g. levenloze natuur ieder ogenblik menselijk-onmenselijke trekken kunnen
aannemen.
Pas in de latere gedichten komen hier en daar de mensen rechtstreeks
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te berde. Ik denk aan het grote gedicht Over mensen, waarin Vroman een soort
verontschuldiging wil geven van zijn àl te sterke neiging voor ‘vlinders, vensters,
water’, zijn prae-humane symbolen:
Men zal mij eens, vrees ik, vroeger of later
om mijn vaagheid en mijn mensenvrees verwensen.
Nu dus een lied voor mensen over mensen.
Gezwegen over vlinders, vensters, water,
die dromen in mijn waken, waken in dromen,
naakt verzinken, en in gaasgewaden
bovenkomen, door mijn geest gebaad en aangeraakt,
en glijden langs de binnenzijden mijner slapen.
Zie, daar daal ik al uit mijn ivoren
slecht geventileerde Pisa-toren
en kom een luchtje scheppen - schiep - geschapen.
Mensen dus....

Maar het wordt al dadelijk een regelrechte hoon, een aanklacht, een messcherpe
‘biologische’ ontleding van de mens en het menselijke:
Mensen dus: die ellenlange dieren
met knobbels en vertwijgsels aan hun enden
die zich verfronzen en verknopen van ellende.

En het gedicht - hoe kon het ook anders! - zet zich voort in een griezelig nuchter
soort proza op rijm. Slechts met behulp van een cynische, morbide humor weet de
dichter zich in deze onverdroomde werkelijkheid der mensen een ogenblik te
handhaven. Maar niet eens een heel vers lang, want nog in ditzelfde gedicht komen
zijn symbolen weer door de dingen heen:
Ja, hier zijn ze weer: mijn vensters, vlinders, water,
symbolen voor verschuilen, vluchten en verslijten.
Gun mij mijn toren, want wie zullen later
mijn stem nog horen boven uw verwijten.

En al gauw ziet men hem dan ook weer in zijn eigen wereld terugvluchten via de
uitermate boeiende veronderstelling, hoe het er zou uitzien, ‘als alle mensen eensklaps
bloemen waren’. Vroman's gevoeligheid kan door ‘de mensen’ alleen maar worden
gekwetst, - vandaar zijn cynisme, vandaar die belijdenis van het meest absolute
individualisme (uit het ‘proza’-gedeelte van Over mensen): ‘Het enige waar het
namelijk om gaat is hoe het woord in ons ontstaat en niet hoe een ander het hoort’.
Maar het is deze zelfde dichter die even later het prachtige vers Voor wie dit leest
schrijft, waarin hij op ontroerende wijze - tòch - zijn ‘liefde’ voor de mensen belijdt:
Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.
..............................................
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Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in Uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.
Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.
Lees dit dan als een lang verwachte brief
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
ik heb je zo lief.

Ik wees er al op: Leo Vroman beschikt over een overvloedige, vaak macabere fantasie.
En ik geloof dat de stelling te verdedigen zou zijn, dat wat hij aan onze nieuwe poëzie
heeft toegevoegd dit facet van onophoudelijk en grillig associëren ergens tussen
bewustzijn en onderbewustzijn is. Anderen beijveren zich daarin weliswaar ook,
maar tot nu toe voel ik mij door Vroman nog altijd het meest overtuigd.
Dat neemt intussen niet weg, dat hij heel dikwijls niet aan het gevaar van een al
te cerebrale wijze van associëren-in-het-irrationele ontkomt. En, het moge enigszins
anders klinken dan het geluid van de loftrompet die ik stak, - ik moet bekennen dat
het mij enige moeite kost, in het werk van Leo Vroman gedichten aan te wijzen, die
in dit opzicht geheel geslaagd zijn. Het typische is echter, dat deze dichter, ook in
zijn (meestal slechts halve) mislukkingen nog fascinerend is, - en dat lijkt mij toch
wel een sterke aanwijzing duidend op een uitzonderlijk belangrijk dichterschap. We
mogen dan ook wel hopen, dat de publicatie van zijn Poems in English - naar 't mij
toeschijnt uitstekende poëzie - niet symptomatisch zal blijken voor een innerlijke
vervreemding van het nederlands.
Intussen mag ik deze korte beschouwing niet beëindigen, zonder nadrukkelijk te
hebben gewezen op enkele ballade-achtige gedichten, die achterin de bundel
Gedichten voorkomen. Ik geloof dat we daarin voorbeelden hebben van wat de
ballade in onze nieuwe poëzie weer zou kunnen betekenen. Meer dan de balladen
uit welke periode der literatuurgeschiedenis ook zijn het parabels, objectiveringen
van zielswerkelijkheden. En wie, zoals ik, nauwelijks meer in de zin van verhalende
poëzie gelooft, anecdotisch en spanningloos als ze altijd weer blijkt uit te vallen,
wordt misschien door sprookjes-verzen als Jeldican en het woord, Sint Fleurycke,
Kind en kraai, Volencis heel aanvankelijk bekeerd. Hier zijn allegorieën ontstaan,
waarin men zonder veel moeite gelooft als in oeroude symbolen, corresponderend
met de mythen waarin wij ons allen op één of andere wijze zelf vervlochten voelen.
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Koos Schuur
Geb. 4 October 1915 te Veendam
Publicaties
Windverhaal, ged. 1944; Herfst, hoos en hagel, ged. 1946.
Van de drie ‘dichterscholen’, die tijdens de oorlog in Nederland heetten te bestaan
- de Utrechtse, de Dordtse en de Groningse - heeft de laatste misschien meer dan de
beide andere recht gehad op die naam. Bij vier van haar representanten - Eddy
Evenhuis, Max Dendermonde, Albert Redeker en Koos Schuur - is het althans tot
een poëzie van min of meer gemeenschappelijke signatuur gekomen. Alle vier hebben
zij getracht zich een droomwereld te scheppen, die zij al naar hun aard bevolkten
met gestalten uit mythen, sagen, legenden, sprookjes, roververhalen, etc. Gestalten
derhalve, waarin zij hun wereld menselijke resp. halfgoddelijke trekken gaven,
waaraan zij hun eigen menselijke resp. dichterlijke impulsen maten en waarin zij
zich - om ook eens met Boutens te spreken - verstaken als in een ‘schone
vindbaarheid’.
Ik geloof dat het zin zou hebben na te gaan in hoeverre hun wereldbeeld van
typisch-‘noordse’ aard was en in hoeverre Hendrik de Vries - vooral de latere, die
men in de bundel De toovertuin ontmoet - invloed op deze dichters heeft uitgeoefend.
Maar dat zou mij te ver voeren. Laat ik mij hier slechts bij de vier genoemde dichters
bepalen.
Van hen heeft Eddy Evenhuis de gemeenschappelijke intenties m.i. het
overtuigendst gerealiseerd. Zijn vers had het meest ‘korrel’; jammer dan ook dat hij
zo gauw, eigenlijk al tijdens de oorlog, tot zwijgen geraakte. Na hem volgt Koos
Schuur, - ik moet er aan toevoegen: de Schuur van Windverhaal. Een beminnelijk
dichter. Maar wat in dit, destijds illegaal verschenen, verzenboek bijzonder hinderlijk
is, zijn de vele reminiscenties waarop men stuit: Roland Holst, Nijhoff, Slauerhoff,
Aafjes.... Het werk van deze dichter is in de eerste jaren na onze bevrijding dan ook
sterk overschat, zelfs door Nijhoff. Overigens moet ik zeggen, dat in Schuur's
‘sprookjes’ doorgaans meer existentiële zin te ontwaren is dan bv. in de verzen die
Dendermonde publiceerde, - het valt meestal niet moeilijk ze als zelfprojecties van
de dichter te onderkennen, zij het dan niet altijd even interessante. Schuur geeft zich
niet zo gemakkelijk gewonnen aan de verleiding, zijn fantasie louter voor
speldoeleinden te exploiteren, alhoewel een zekere mate van speelsheid hem apriori
eigen is. Een vers als het hier volgende, ofschoon volop ‘Criterium-poëzie’, doet het
m.i. nog altijd:

Besluiteloos sprookje
Diep in het bos achter de blonde bergen
met mijlenver geen dorpen in het rond
staat aan een vijver 't huis der zeven dwergen,
waar eens een heks als appelvrouw vermomd
haar koopwaar aanbood, rood en rijp en glanzend,
waar kleine vogels en waar herten zijn,
de ree met ronde ogen, plechtig dansend,
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De dwergen zitten hopeloos verlegen
al jaren moe rondom de kleine kist,
waarvan het glas, verweerd door zon en regen,
zorgvuldig eens per week wordt afgewist.
En al die tijd is er geen prins gekomen
over de zeven bergen naar het woud.
De dwergen zitten lusteloos te dromen
en plukken aan hun baard en worden oud.
*
God, laat dit meisjeshart niet doelloos branden
tot smart van vogels, herten en konijn;
zijn er geen prinsen dadelijk voorhanden,
laat het dan een kantoorbediende zijn.

Opmerkelijk de wijze waarop in dit vers droom en werkelijkheid elkaar doordringen.
Het is duidelijk, Schuur levert zich niet zonder voorbehoud aan zijn dromen uit; de
beste verzen uit zijn verzamelbundel Herfst, hoos en hagel (waarin Windverhaal
werd herdrukt) geven dan ook - juist in deze m.i. nog altijd boeiende menging en
wederzijdse interpretatie van beide sferen - uiting aan een heel persoonlijk
bij-de-dingen-betrokken-zijn. En zoals Schuur zich enerzijds aan de verleiding onttrok,
die Dendermonde te sterk was, zo heeft hij zich er anderzijds voor gehoed, zich door
deze ‘dingen’ te laten overrompelen; zoals Redeker, wiens droomwereld al gauw
niet veel meer was dan een projectie van de werkelijkheid-zonder-meer, het monstrum
dat ons juist in onze dromen zozeer bedreigt, - die nachtmerrie.
Het is in elk geval deze verhouding tot de werkelijkheid geweest, van waaruit
Schuur de gedichten heeft kunnen schrijven, waarop ik vooral doelde, toen ik in de
vorige alinea over de ‘beste verzen’ uit Herfst, hoos en hagel sprak. In de eerste
plaats De zeven vloeken, waarin zeven door de oorlog getroffenen sprekend worden
ingevoerd; verzen zonder enige opsmuk, van een volkomen onliterair karakter en
grote sociale bewogenheid, - de meest navrante oorlogspoëzie die ik van een
nederlands dichter ken. En dan die klare, tegelijk nuchtere en visionnaire verbeelding
van zijn geboorteland, de groningse veenkoloniën: de negen twaalfregelige strofen
uit Novemberland. In deze cyclus is wonderlijkerwijs een weerbarstig stuk wereld
zélf tot een mythisch landschap herschapen zonderdat er veel droom aan te pas kwam,
tenzij een ‘droom van de werkelijkheid’:
Na de roodbruine warmte van september
na van october 't zwaar en donker goud,
keren de heldre dagen van november
met ijle geur van brandend turf en hout,
van rijpe appels, rottend loof. Reeds koud
worden de morgens in de kale velden,
waar raven, met de ondergang vertrouwd,
de heerschappij aanvaarden; sombre helden,
die zich met nog somberder roepen melden.
Op het vochtige land strijken zij neer,
waar zij op paarden en op honden schelden,
en zij voorspellen vorst en winterweer.
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Om deze beide cycli en enkele op zichzelf staande gedichten was Herfst, hoos en
hagel tòch wel één van de meest appreciable bundels uit de eerste jaren na onze
bevrijding. De beloften die hij scheen in te houden werden voorlopig echter niet
ingelost. Vergis ik mij niet, dan is Schuur's participatie aan de ‘beweging’, die in
1945 door het tijdschrift Het Woord werd ingeluid, daaraan schuld en.... werd hij
dus in aanzienlijke mate de dupe van zichzelf en zijn eigen theorieën: Schuur was
immers van het begin af aan één der redacteuren. Het is mij nooit goed duidelijk
geweest wat deze dichter bewoog om - na De zeven vloeken en Novemberland - nu
ineens de Droom als al-enig en alleenzaligmakend uit te roepen: een naijverige god,
die de werkelijkheid niet duldt. Misschien moeten we het verstaan als een reactie op
de vaak al te huiselijke, anecdotische schrijverij van die dagen. In ieder geval, voor
Schuur betekende het exclusivistisch uitgangspunt van ‘de nieuwe nederlandse
letterkunde’ in creatief opzicht een belangrijke stap terug. Zijn poëzie uit de jaren
1945-1947, waarvan men al enige specimina achter in zijn bundel vindt, maakt dan
ook een uitermate steriele indruk. Het zijn nauwelijks anders dan dogmatisch
aandoende getuigenissen, waarin hij zijn geloof in de Droom belijdt; voor mijn gevoel
slaagt hij er nergens in, het rijk van die god present en tastbaar te maken. Geen nieuwe
hemel en geen nieuwe aarde! Dat hij nu bovendien machtelozer dan ooit verviel aan
de invloed van die meesterdromer A. Roland Holst, is een bijzaak, die ik alleen maar
verklaarbaar vind. Ze klinken hol en rhetorisch, deze gedichten - ik geloof er geen
ogenblik in:
Jagend met drooms hazewinden
en op hartstochts felle paarden
geven wij de aardse waarden
prijs voor 't ijl geheim der winden,
die - vóór ninivé geboren
en in rome reeds voldragen ademloos nog aandacht vragen,
half verstaanbaar, half verloren.

Pas tegen 1948 gaat er iets veranderen. De Droom-an-sich heeft in Het Woord
langzamerhand afgedaan en gaat plaatsmaken voor een irrationeel verkeer met de
werkelijkheid, - en ik meen in Koos Schuur's poëzie de weerslag daarvan te bespeuren.
Of moet ik zeggen, dat van zijn persoonlijke verandering van inzicht de tekenen in
het redactiebeleid van zijn blad zichtbaar werden? Zoveel is zeker: men vindt in deze
(weinige) nieuwere gedichten juist weer die mate van werkelijkheidsgehalte terug zij het dan om zo te zeggen ‘in een andere toonschaal gemengd’ - die het beste van
zijn vroegere werk zo acceptabel maakte. Ik bedoel met dat woord
‘werkelijkheidsgehalte’ dus niet te zeggen, dat de dichter ten koste van zijn ‘droom’
concessies aan de werkelijkheid heeft gedaan - integendeel, juist het
verbeeldingselement speelt een belangrijke rol -, maar veeleer dat zijn droom zich
aan de werkelijkheid oriënteert, als om zich met temeer kracht daartegen af te zetten.
En dat betekent dat zijn verzen weer, zoals enkele jaren tevoren, menselijk klinken,
menselijke dimensies vertonen; ze zijn bij wijze van spreken weer ‘geaard’. Een
voortreffelijk voorbeeld van deze nieuwe poëzie vind ik dit
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Zonenlied
Mijn vader riep mij
om een stuiter een stoter een vogel van niets
maar ik moest natuurlijk weer mee met dat meisje
de wegen beklimmen erop en eraf
de bloemen bezien en de dieren bespieden
en heer in den hemel het hemelrijk zelf
Mijn vader riep mij
om een cent om een slof om een houten sigaar
maar ik moest natuurlijk weer woorden opschrijven
die zouden beklijven na hem en na mij
en regeltjes rijmen voor ruiterverhalen
en kerel te paard voor mijn eigen verdriet
Mijn vader riep mij
om een raad om een reden een wereldse weg
maar ik moest natuurlijk weer elders en elders
met ogen en oren een hart in de hand
een ridder een ruiter een wereldverschrikker
die zelf zei hij bouwde aan reden en raad.

Overigens is het buitengewoon moeilijk te voorspellen, hoe Schuur zich verder zal
ontwikkelen. Hij was nooit een vruchtbaar dichter en er is dus weinig materiaal, op
grond waarvan men een zinvolle prognose zou kunnen wagen. Wel lijkt mij in zijn
nieuwe verzen een oriëntatie aan moderne Engelsen, zoals Dylan Thomas, gaande;
dat zou o.a. kunnen blijken uit de wijze waarop hij soms folkloristische motieven in
zijn poëzie verwerkt. En verder, Simon Vinkenoog nam gedichten van Koos Schuur
in Atonaal op. Niet helemaal ten onrechte naar het mij voorkomt. En ik zou dan ook
graag bereid zijn ook zelf deze wissel op Schuur's toekomst te trekken, ware het niet
dat ik de inmiddels naar Australië geëmigreerde dichter nog eens in de angelsaksische
literatuur zag overstappen. Voorlopig echter schijnen wij nog een bundel
‘emigrantenpoëzie’, Fatamorgana voor Nederlanders, van hem te mogen verwachten.
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Max de Jong
Geb. 25 December 1917 te Wageningen
Gest. 10 Juni 1951 te Amsterdam
Publicaties
Plaquette, ged. 1944; Heet van de naald, ged. 1947.
Aan de poète maudit gelooft tegenwoordig niemand meer; hij verbleekte tot een
schromelijk overdreven romantische droom, die in deze tijd van sociale voorzieningen
trouwens nauwelijks meer levensvatbaarheid heeft. En dat ongeloof in zijn realiteit
houdt bovendien verband met de totaal gewijzigde instelling van de dichter op het
leven. Hij kan zich niet meer vinden in deze gestalte, door de franse symbolisten als
symbool beleefd en voorgeleefd, maar al gauw aesthetisch geïdealiseerd. Werd het
zolderkamertje niet gestileerd tot een ivoren toren? Hoe dan ook, we beseffen
tegenwoordig weer dat een dichter alleen tegen wil en dank poète maudit kan zijn.
Lucebert is het misschien, en in ieder geval is de jong gestorven dichter Max de Jong
het geweest, - maar overigens koester ik een volstrekt wantrouwen jegens allen die
zich telkens weer als zodanig pogen op te werpen.
Eigenlijk ben ik in de verleiding nog wat op dit thema door te gaan. Het zal echter
alleen naar aanleiding van De Jong's poëzie mogen gebeuren. Wat mij ook alleszins
mogelijk lijkt. Want degenen die niet kunnen aannemen, dat er in onze tijd nog poètes
maudits bestaan, - deze nòg radicaler sceptici dan ikzelf, raad ik aan het curieuze,
maar vrijwel onopgemerkt gebleven boekje Heet van de naald te kopen, dat in 1947
verscheen. Een boekje dat de volkomen onverliteratuurde biecht bevat van iemand
die als mens èn als dichter het waarachtig wel tot iets had willen brengen, maar die
in alles mislukte. Niet dat de wereld weigerde hem te accepteren, maar, omgekeerd,
hijzelf kon de wereld niet accepteren; hij wist geen verhouding te vinden tot de
dingen, omdat.... ‘zij’ er niet in was, althans niet voor hem. Rest: ‘een schrijverschap
waar het centrum aan ontbreekt’ en een menszijn dat naar de periferie is verdrongen.
Zozeer naar de periferie, dat het bijna ongemerkt kon worden weggeruimd.
Had ik haar gekregen
dan had ik vermoedelijk
de Nobelprijs
op mijn sloffen gehaald -

zegt hij wat laconiek en hij vervolgt:
en nu blijft ook proza
wat anders stellig
poëzie was geworden -

Is dat zo? - Het heeft er alle schijn van: de beide citaten die ik gaf lijken alleen maar
wat gepraat slechts door de wijze van notatie naar poëzie zwemend. En toch, - ik
moet zeggen dat ik uitsluitend om Heet van de naald Max de Jong in mijn bloemlezing
opnam. Bijna al het verdere wat hij aan verzen schreef - ik zal er nog over spreken
- heeft voor mij slechts betekenis als achtergrond, waartegen dit proza-gedicht relief
krijgt.
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Of het poëzie is, dit Heet van de naald? Hier en daar wel, hier en daar niet, als ik het
en détail bekijk. Maar het als geheel beschouwend, zeg ik zonder aarzeling ja.
Waarom, is moeilijk te motiveren. Het heeft iets te maken met een mysterieus fluïdum
dat zich zelfs over de meest dorre plekken blijkt uit te breiden, wanneer men het
gedicht in zijn samenhang leest, maar misschien vooral met het associatief en
improviserend vermogen dat deze dichter eigen is. Ik moet voortdurend aan jongeren,
als Campert vooral en Lodeizen, denken. O zeker, hij is minder irrationeel; een
mechanicaleraar kan Heet van de naald begrijpen! Maar van ‘understatement’
gesproken, - ook Max de Jong wist daar wel iets van. Wat hadden er niet een sonnetten
aan zijn problematiek kunnen ontbloeien! Niets daarvan evenwel, hij heeft geweigerd,
als een pelikaan zich een wellust te drinken aan zijn eigen bloed; hij heeft zich over
wat hem het meest dwarszat maar eenmaal geuit - toen het om één of andere reden
niet anders kon - en hij heeft het gedaan om een ironische, voortdurend critische
wijze, die poëzie verwekte jùist door de Poëzie in de weg te staan:
de wereldliteratuur
in haar geheel
is geschreven over vrouwen
zoals zij er een was
en slechts met het beeld van haar
in de gedachte
heb ik de wereldliteratuur
door kunnen komen
slechts aan de hand van
dat beeld zijn de vele
boeken te lezen en met deze blijvende indruk als ezelsbrug.
Wordt mij nu evenwel
het lezen te pijnlijk
dan laat ik mijn blik
afdwalen naar het raam
waarvan de gordijnen
zijn opengelaten
en neem het grotere risico
van naar buiten te kijken
boven de daktuinen
heerst een stikdonkere nacht
kachelzwart
met nikkelen sterren
(zo'n koele ster
van roestvrij metaal
kan onverwacht frapperen
door een ragfijne straal)
en om de schoorstenen
en de benauwende luchtkokers
waart de nachtelijke wind
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even fris als in vroeger tijd
(als ik lag in mijn tent
even guur even koud
ik word langzaam kaal
ik word razend snel oud)
en zowel de
ver verwijderde sterren
als de vlakbij
rondscharrelende wind
wekken de
meest onmiddellijke
associaties
aan haar!

Ik zinspeelde zoëven op de oudere poëzie van deze in 1951 overleden dichter. In
vroeger jaren moet ik er nogal op gesteld zijn geweest, want tussen mijn papieren
vond ik heel wat verzen uit De Jong's Utrechtse tijd, liefdevol door mij
overgeschreven. Nu ik ze weerzag, vallen ze stuk voor stuk tegen, evenals trouwens
de zes verzen uit het clandestien verschenen bundeltje Plaquette. Telkens goede
aanzetten en, vooral in
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Plaquette, boeiende apotheoses, zoals deze terzinen van één der sonnetten:
dan staan de diepverslagen schepelingen,
verzameld op het stilliggende schip,
met vaste stemmen om de mast te zingen,
totdat de zon nog als een hete klip
uit zee opsteekt. Als die sissend bezwijkt,
is ook de climax van hun lied bereikt.

Nietwaar, hier is inderdaad een boeiende apotheose, plastisch en suggestief, bereikt.
Maar in vrijwel alle verzen, ook in dit sonnet, zal men zich ergens gehinderd voelen
door een cerebrale praterigheid of te zeer verzelfstandigde ironie, - in elk geval door
een poëtische geremdheid, die kennelijk voortkomt uit een zich opleggend intellect.
(De Jong was dan ook het meest zichzelf in de speelse en scherpzinnige ‘essays in
zakformaat’, waarvan er verschillende in tijdschriften als Criterium, Columbus en
Podium werden gepubliceerd.) Misschien moeten we zeggen dat hij een slachtoffer
was van zijn literaire afkomst: Ter Braak en Du Perron hebben hem ten doop
gehouden. Zo laat zich in vele van zijn verzen een elementair natuurgevoel vermoeden,
dat echter meteen verstandelijk wordt beheerst. Weersprak het immers niet zijn
intellectuele integriteit? Verouderde malligheid, net als die romantische humbug van
de poète maudit! - Men leze dit heel zwakke, maar onthullende

Zelfportret
Het onbegrepen schemerende voorhoofd
van hem die, door de wind gedreven, dromen
en daden aandurft in een nog geoorloofd
afgaan op de geruchten, die de bomen
en wolken weten, wandelend bij nacht
met opgeslagen kraag, al haast als Goethe
de wegen mijdend van een nageslacht
dat kennis samenvallen laat met teuten werd, voor het fort gekomen, één moment
bestreken door de zilverwitte maan,
die tevens neerzag, uit het firmament,
op nòg zoiets verouderends - een zwaan.

Max de Jong heeft zich altijd verzet tegen wat hij heimelijk zijn aanleg wist, en dat
heeft zijn poëzie practisch gefrustreerd. Er komt misschien nog het meeste van tot
uiting in de Vier sonnetten uit Plaquette, die stuk voor stuk goede, zelfs grote
momenten hebben, maar stuk voor stuk ook weer worden kapotgemaakt, hetzij door
zijn redenerende trant hetzij door zijn al te cynische zelfironie. Zo begint het sonnet,
waarvan ik de terzinen reeds citeerde, met de volgende, opzettelijk ridicuul-gemaakte,
strofe:
Wanneer de zon haar licht tot vlammen bundelt,
die om de schijf gekranst de zee in dansend
het water kleuren tot een pruttelénd veld
van rode inkt, de horizon verschansend....
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Zoals Max de Jong niet de ‘natuurling’ heeft willen zijn die hij in feite was, zo heeft
hij ook de poète maudit die hij was, niet willen zijn. En dat terecht, want het is
menselijk zich tegen het lot te verzetten. Maar heeft ook dit zijn dichterschap mogelijk
in de weg gestaan? - Wanneer we menen dat we in die niet-geschreven ‘sonnetten’
werkelijk iets hebben gemíst, ja. Want zijn overige gedichten maken toch eigenlijk
de indruk, maar een beetje om de zaak heen te draaien. Ze zijn wat anecdotisch, wat
filosofisch, wat fantastisch als oosterse gobelins, waarin menselijke figuren zich
ophouden in een wereld van symbolische motieven, soms ook wat quasi-theatraal,
of bitter-grappig, zoals dit versje:

Tragedie
De straten leeg en onvoldaan.
Juloke is ter markt gegaan,
en droeg een korf met kazen
die vielen bij het razen
der torenklok tot melk uiteen.
Juloke huilt zachtjes voor zich heen.

In elk geval, men heeft van dit soort verzen zelden het gevoel dat zij functionneren.
Domme manier van redeneren overigens! Want het is zeker goed geweest ‘teleologisch’ gezien - dat Max de Jong zich aan zichzelf voorbehield. Hij wàs immers
niet een poète maudit zonder meer, - hij was de poète-maudit-die-hij-niet-wilde-zijn
en daarin eerst recht een tragisch mens. Nee, gewoon een ‘mens’, een gespleten
mens-uit-één-stuk. Dát is het tenslotte wat Heet van de naald zo direct en
geloofwaardig maakt.
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Hella S. Haasse
Geb. 2 Februari 1918 te Batavia
Publicaties
Stroomversnelling, ged. 1945; Lyriek der natuurvolken, vert. ged. 1947;
Balladen en legenden, vert. ged. 1947; Oeroeg, nov. 1948; Het woud der
verwachting, rom. 1949; De verborgen bron, nov. 1950; De scharlaken
stad, rom. 1952.
Het zal hier en daar wel iemand hebben verwonderd Hella S. Haasse, de laatste jaren
alleen nog als romancière bekend, in mijn bloemlezing aan te treffen. Gedichten als
Virgo en Weer is het herfst, die ik daarin opnam, dateren immers hoog en breed uit
de Criterium-tijd? En verscheen haar enige bundel met eigen poëzie,
Stroomversnelling, niet reeds onmiddellijk na de bevrijding? Wat was er dan voor
reden, deze schrijfster nog eens als dichteres naar voren te schuiven? Toch
vermoedelijk niet het enkele feit, dat zij in 1952 aan de huis-bloemlezing van Em.
Querido's Uitgeversmaatschappij, Zeventien dichters, nog een paar tot dusver
onbekende verzen bijdroeg.
Waarom ik Hella Haasse dan wel in Stroomgebied vertegenwoordigde? - Omdat
we in haar werk kunnen meemaken, hoe een rijkelijk met aesthetisch gevoel en zin
voor kleur en plastiek begiftigde dichteres, éér haar generatiegenoten uit de
oorlogsjaren ook maar op de gedachte waren gekomen, de schoonheid ‘schade heeft
geacht’ en daarvan de consequenties heeft aangedurfd. Dàt is voor mij de grootste
betekenis van het inderdaad niet zo erg sterke boekje Stroomversnelling.
Als de stroom zich versnelt is het geen tijd om naar bevallige of goedbevallende
houdingen te zoeken, - men dient alleen zijn houding t.o.v. de stroom te bepalen:
eventueel kan men nog pogen de wal te bereiken, om daar te ervaren dat de stroom,
het leven, principieel aan ons voorbijgaat (al knutselt men misschien nog wat aan
levensvreemde gedichten, schilderijen etc.) óf men zal zich aan de stroom moeten
geven en.... zwemmen, d.i. zich op de stroom tegen de stroom trachten te handhaven.
Ik kan niet goed beoordelen, in hoeverre de titel van dit boek en de erbij behorende
bloemlezing door die andere titel, Stroomversnelling, werd geïnspireerd, maar zeker
is dat ik, trachtend de titel Stroomgebied alvast enigszins te motiveren, vóór in de
bloemlezing, aan Hella Haasse's bundel heb gedacht.
Het is op grond van haar poëzie overigens volkomen duidelijk, dat het bij deze
misschien slechts incidentele dichteres beslist niet zonder slag of stoot gekomen is
tot de wending waarvan ik sprak. Er wordt in de structuur van het bundeltje weliswaar
een tamelijk geleidelijke overgang gesuggereerd van het anecdotische genre - waarin
Hella Haasse intussen heeft geexcelleerd; vier of vijf van haar weinige verzen behoren
tot mijn liefste reminiscenties aan de Werk/Criterium-tijd - naar het latere werk. Maar
die overgang kan alleen maar door een schok zijn veroorzaakt, naar de aard waarvan
men al lezende raden kan.
Na een inleidend gedicht, dat vrij neutraal aandoet, stuit men eerst op het
rustig-bespiegelende, maar zeker niet statische, vers Virgo, dat al jaren
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lang als paradepaardje van iedere bloemlezer uit de jaren 1939-1943 had moeten
vóórdraven. Iedereen begrijpt echter dat het hier niet werd neergezet door iemand
die nog maar eens weer het beste paard van stal heeft willen halen, maar veeleer als
een soort sleutel tot de problematiek van de bundel:
Haar ogen zijn van amber en die weten
veel wegen, die haar mond aan geen verraadt. Zij spiegelt zich in 't water als zij baadt.
Haar lijf is rank en koel en nooit bezeten.

Vervolgens komt er nog een ander typisch-bespiegelend, reflecterend gedicht, een
gedicht ‘van de wal’ zou ik ook kunnen zeggen, - maar in het slot ironiseert het a.h.w.
zichzelf:
....ik de zwanen
bomen en gras - wij groeien, tanen,
vergaan en keren weer - en altijd weer
mét ons een spiegelbeeld in 't meer
en op het water zilv'ren voren. Tussen dood en dood geboren,
en stervend in een leven eindeloos,
der zwanen zuster en aan roos
en wilg en water hecht verwant
drink ik mijn Fosco aan de waterkant.

Hier fungeert het water nog alleen als spiegel van wat toch eigenlijk als een ijdel
zelfbehagen wordt doorzien. De verwantschap met het water, waarvan de dichteres
spreekt, is niet serieus, en zij beseft het zelf op het nippertje. Maar dan ineens, één
vers verder, is het water stróóm, branding, is het ‘symbool’ van de werkelijkheid
zelf, - werkelijkheid waarin en waaraan zij zichzelf heeft herkend, waaraan zij deel
heeft:
Een wilde morgenvogel ben ik, wolk
en windvlaag, wervelende waterkolk,
nixe die op de golven wiegt,
dansende lichtvonk, diepe bron,
droppel van vuur en helle watervlam ........................................
En waar ik ga of sta, verteert
dit weten mij, dat ik geen woning vind
buiten het licht, de wolken en de wind,
en dat mijn hart één ding begeert:
zo vrij zijn als de oceaan,
vrij van bezit, omarming, huis en kind,
van al wat vangt en onherroep'lijk bindt Véél stranden zal mijn branding slaan.

Er zit, evenals in sommige andere gedichten, iets maenadisch in dit vers. Of misschien
moest ik liever spreken van iets ‘extatisch’. Extase immers
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betekent, dat iemand uit-staat, buiten-staat t.o.v. alle schema's en concepties die hem
ingekapseld willen houden, hem willen binden, ‘onherroep'lijk’, en distantiëren van
zijn werkelijkheid. Extase betekent: geexponeerd zijn. En de werkelijkheid waaraan
Hella Haasse zich heeft geëxponeerd, blijkt voor haar al spoedig nog wel iets anders
dan de elementaire kosmische verwantschap, die in dit gedicht wordt uitgezongen;
ze betekent confrontatie met God, een ‘naamloze God’. Zich aan de werkelijkheid
geven impliceert: zich geven aan deze God, zich door hem laten ‘kerven’, laten
schoonbranden.
Dat laatste klinkt rijkelijk platonisch. En wanneer men hier en daar door
syntactische verwringingen als: ‘uit golf en gloed mijn leven oorsprong nam’ tòch
al aan Boutens dacht, komt men er licht toe deze dichteres zonder meer als ‘platonisch’
te bestempelen, en haar ‘dus’ als voorbij en afgedaan te beschouwen. Nu, ik zou niet
graag ontkennen, dat er veel in deze poëzie is dat in Plato's richting wijst en niet te
vergeten in die van Plotinus. Als Hella Haasse zich noemt: ‘droppel van vuur en
helle watervlam’, zoals in het juist geciteerde fragment, als zij schrijft: ‘gij wijst....
de ziel haar verre oorsprong aan van wiekendragend lichtjuweel’ en als zij spreekt
over ‘het lichaam dat de ziel zich koos’, weet men genoeg. Maar toch zou men zich
licht vergissen, - altháns wanneer men hieruit tot de beruchte neoplatonische anaemie
zou willen concluderen: afkeer van het lichaam als van het onzuivere, nietswaardige.
Integendeel, Hella Haasse kan ook spreken over ‘het stralend smetteloze vlees’. Ik
heb dan ook sterk de indruk, dat wat zij bij gebrek aan een beter woord onder ‘ziel’
verstaat, eenvoudig ‘leven’ bedoelt, intens en geconcentreerd. En daarin is zij
misschien typisch vrouwelijk: een vrouw kan, zelfs al is zij filosofisch geheel op de
hoogte, de dingen niet werkelijk in abstracto verstaan, krachtens haar
wezensverwantschap met ‘lichamelijke’ werkelijkheden als water en vuur, - zij is
meer ‘element’ en dan ook elementairder dan de man. Dat geldt voor deze dichteres
m.i. wel heel bijzonder; haar ‘ziel’ is waarachtig geen bleekzuchtige schim van een
heimelijk verloochend menszijn.
Keer ik ten hele van dit half-wijsgerig zijpad terug, dan kom ik weer terecht bij die
gekwelde, felle gedichten, waarin Hella Haasse zich aan haar ‘naamloze God’ wijdt.
Ik geloof dat er over deze en de poëtisch verwante gedichten die erop volgen, hoe
eenvoudig van vorm en ‘gedachte’ ook, veel meer te zeggen zou zijn dan ik mij hier
kan veroorloven. Daarom slechts dit: er is in deze poëzie een worsteling om mens-zijn
gaande, om werkelijkheid-als-mens. Vandaar dat de dichteres geen vrede kan hebben
met het willoos overgegeven-zijn aan het kosmisch-elementaire, aan ‘het water’
zonder meer. Daarin is zij immers machteloos aan haar eigen natuur prijsgegeven,
onverantwoordelijk, - het wordt haar ‘dood’. Zo kan zij schrijven:
In deze zeeën die ik mij verkoos
lig ik verdronken, eindeloos
diep op de bodem, zonder wil.
Het water boven mij staat stil.
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Er kan voor Hella Haasse geen werkelijkheid, geen leven-gevende werkelijkheid
meer bestaan dan die waarin de naamloze God haar bij de naam roept en
ver-antwoord-elijk stelt. Pas op die wijze beseft zij, zelf tot werkelijkheid te kunnen
komen. Dat komt wel heel duidelijk tot uiting in de betrekkelijk weinige gedichten,
die Hella Haasse - afgezien van haar bundels vertalingen Lyriek der natuurvolken
en Balladen en legenden - na Stroomversnelling schreef. Bijna schoolse, meestal
vier-regelige strofen zonder raffinement in woordkeus of beeldvorming, maar
misschien juist daardoor zo concreet. Erachter is véél meer aan de hand dan men bij
eerste lezing vermoedt, volkomen pretentieloos als zij zich voordoen. Helemaal niet
modern, deze gedichten, - o nee, eerder ‘ouderwets’ van vormgeving. Maar naar ik
meen oorspronkelijk van besef, existentieel, bezig met de heel intrinsieke dingen
van het leven, die geen opschik verdragen. Een zo ingetogen en ingebloeide poëzie,
dat men zich er gemakkelijk op zou kunnen verkijken; beslist niet groot, maar van
een oprechtheid en diepte die mij persoonlijk imponeren. Een poëzie bovendien, die
zeer stellig ‘functionneel’ wil zijn.
Dat neemt niet weg, dat Hella Haasse qua taalgebruik naar groter pregnantie zal
moeten streven; er staan te veel woorden in deze nieuwe gedichten, die niets ‘doen’,
die uitgesproken conventioneel zijn en geen enkel geheim meer ontsluiten. Van deze
meer recente gedichten hebben er, zoals gezegd, enkele in Zeventien dichters gestaan.
Om een specimen te geven ben ik dus genoodzaakt hiéruit te kiezen. Ik nam mij
immers voor, met het oog op deze uitgave alleen van gepubliceerd werk uit te gaan,
- wat speciaal in het geval van de als dichteres min of meer ‘obscure’ Hella Haasse
een hinderlijke conditie betekent. Niettemin is het volgende gedicht - lang niet het
beste! - toch wel karakteristiek, ook in verband met wat ik in deze beschouwing zoal
opmerkte:
Wentel de steen van mijn graf,
wentel die last van mij af.
Ik wil, van windsels bevrijd,
deel aan de werkelijkheid.
Diep in de donkere grond
roep ik, maar zand smoort mijn mond.
Lazarus kwam hier vandaan,
mocht uit de doden opstaan,
wek mij, gij wekte ook hem,
ik heb geen kracht meer, geen stem,
ogen, met aarde gevuld,
lichaam in linnen gehuld,
stil in dit stilste verblijf.
Langzaam verpulvert mijn lijf.
Wek mij, of troost: - In jouw as
wortelt het bloeiende gras. -
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Bert Voeten
Geb. 6 Juli 1918 te Breda
Publicaties
Doortocht, dagb. 1945; De blinde passagier, ged. 1946; Odysseus'
terugkeer, ged. 1946; Twee werelden, ged. 1947; Suite in december, ged.
1948; De ammonshoorn, ged. 1949; Met het oog op morgen, ged. 1953.
Onder de jonge dichters die in 1945 ‘officieel’ naar voren kwamen, nam Bert Voeten
aanstonds een geprononceerde plaats in. Misschien minder met zijn bundel De blinde
passagier - die weliswaar in 1946 verscheen, maar geheel uit tijdens de oorlog
geschreven poëzie bestond - dan met later, uit tijdschriftpublicaties e.d. bekend werk,
dat hier en daar blijkbaar nogal indruk maakte.
De blinde passagier ademde nog geheel de geest van het tijdschrift Criterium. De
inhoud ervan is zeer heterogeen en van een centraal thema of iets dergelijks is dan
ook geen sprake. Er valt eigenlijk alleen dit van te zeggen, dat we hier de anecdotische
poëzie in optima forma gepresenteerd krijgen, - een poëzie van klein geluk en klein
ongeluk, zonder verdere aspiraties. Wat is overigens begrijpelijker dan dat de dichter
uit de oorlogsjaren enerzijds misschien deel had aan het verzet, anderzijds trachtte
zijn verstekelingenplekje zo bewoonbaar mogelijk te maken en daarin gelukkig te
zijn? Tijdens de bezetting hebben velen weer geleerd, juist in de kleine dingen het
leven te genieten. Alle bezwaren, die ik tegen de anecdotische poëzie heb, beletten
mij dan ook niet, te constateren dat enkele gedichten uit De blinde passagier toch
wel ‘leesbaar’ zijn gebleven. En in ieder geval zijn deze, naar hun aard bescheiden,
verzen mij heel wat liever dan het meeste van Voeten's latere, minder bescheiden
productie.
Want deze dichter heeft het roer wel volledig omgegooid en de wending voltrokken
naar een van de kleine dingen ‘afkerige’, visionnaire ‘poëzie van de geest’, waarin
fantasie en ver-beeld-ing de grote rol spelen. Een poëzie ook, die een enkele maal
om meer epische gestaltegeving vroeg, zoals in het gedicht Odysseus' terugkeer, dat
ik persoonlijk intussen als verkapte lyriek zou willen verstaan, zij het dan van een
bijzonder breedsprakige soort. Ik kan mij heel goed indenken dat dit gedicht door
zijn betrekkelijke grootheid van conceptie de aandacht trok temidden van de
kortademige ‘lyriek’ uit de na-oorlogse jaren, en deze overweging geldt ook t.a.v.
de nogal omvangrijke lyrische gedichten uit de bundel Twee werelden, die Voeten
vrijwel gelijktijdig publiceerde. Niettemin heb ik altijd een hartgrondig wantrouwen
gekoesterd jegens deze poëzie, en dat wantrouwen heb ik bij herlezing met het oog
op dit boek ruimschoots bevestigd gevonden.
Ongetwijfeld, - wáár men Twee werelden ook opslaat, overal springt onmiddellijk
Voeten's feilloze taalbeheersing in het oog. Kwalificaties als ‘knap’ en ‘fraai’ kan
men deze gedichten dan ook bezwaarlijk onthouden. Maar wat bij nader toezien
telkens weer hindert, is de poverheid van inhoud, of misschien liever: het ontstellend
gebrek aan persoonlijkheid en persoonlijke problematiek, dat deze gedichten vertonen.
Het gaat Voeten om de verbeelding, het present-stellen van een ‘tweede wereld’, die
onze ‘eerste wereld’ metaphysisch relativeert en ‘hinfällig’ maakt, een ‘vaderland,
waar droom het wezen is van alle dingen’ en ‘waar ieder woord nog
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zijn oorspronkelijke gloed bezit’. Deze wereld heeft mythische trekken; maar het
zijn hoofdzakelijk de trekken, die wij al kenden uit de poëzie van die grote profeet
‘tegen de wereld’, A. Roland Holst. Ik ben geneigd als het meest essentiële verschil
tussen hen beiden aan te merken, dat Voeten deze tweede wereld met behulp van
moderner beeldmateriaal tracht op te roepen, - met name het materiaal hem door de
mannen van Het Woord en door enkele moderne Engelsen als Dylan Thomas en C.D.
Lewis aangereikt.
Ik wil overigens niet ontkennen, dat Bert Voeten er inderdaad wel eens in slaagt,
mij iets als een andere wereld voor ogen te toveren; een plezierig tableau waarnaar
het aangenaam is te kijken. Maar dat ís het juist, - ik kan er geen andere verhouding
toe krijgen dan die van de belangeloze toeschouwer en weet daarbij dat ik mij alleen
maar door een onwezenlijk schimmenspel van bloedeloze fantasmen laat begoochelen.
Ziehier het derde deel van In het park, Een klein spel:
Kleine kobolden, over alle paden,
hangen de zachtgespannen rinkelkoorden.
Balletmuziek der witte muzikanten
gaat de beminden uit de huizen lokken.
Zij komen - zacht eerst - maar hun kleine woorden
groeien allengs tot kreten van bacchanten.
Nu rinkelen de schellen om de rokken
der bruiden, om de kuiten van de knapen.
Zij struikelen verdwaasd en zij verdwalen;
lachende laten zij zich verder voeren,
lachende laten zich de bruiden rapen.

‘Rinkelkoorden’, - dat is wel de meest frappante karakteristiek die Bert Voeten ons
voor deze en latere poëzie aan de hand had kunnen doen. Een voor oor en oog niet
onaangename aaneenrijging van muzikaal verwerkte beeldmomenten. En die
waardering is wel zowat de hoogste waartoe ik komen kan. Waar Voeten's intenties
serieuzer zijn en verder reiken - en waar hij dan ook andere, zwaarder registers
openzet - slaag ik er geen ogenblik in te geloven dat het hem ernst is met zijn tweede
wereld, zomin als met de eerste wereld waaronder hij lijdt, de wereld waarin hij
wordt geteisterd ‘door de loodzware regen dezer eeuw’. Komt het doordat ik bijna
alleen maar holle woorden opvang, of verneem ik holle woorden, omdat ik niet van
zijn ernst overtuigd ben? Nutteloze vraag eigenlijk, - ik ben er zeker van dat ze
‘literatuur’ zijn, deze verzen. De hele problematiek blijft gevangen in een stereotyp
verloren-paradijsschema, waarmee het hem hoogstens in literaire zin ernst is. Of met
andere woorden: zijn tweede wereld is au fond een literaire aangelegenheid, - zij
bestaat niet zozeer bij de gratie van het woord als bij de gratie van het schóne woord.
Voeten's hang naar brillante metaphoren, klankharmonie etc. komt door alles heen
en bepaalt de intenties van zijn poëzie. Als dan dìt de gedichten moeten zijn, waarin
hem is geschonken ‘dat vuurland waar mijn woorden zijn ontstaan’...
Hier ongeveer ligt trouwens mijn bezwaar tegen alle orthodoxe poëzie uit de tijd
waarin Het Woord zich zo op de Droom beriep: dat men
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niet zozeer zichzelf, als wel zijn aesthetische belangen tegen die altijd wijkende
hemelwand projecteerde en dat het pathos van deze poëzie dan ook minder met echte
bezieling dan met verbale krachtpatserij te maken had. Ongetwijfeld zijn de latere
dichters die zich aan Het Woord schoolden meestal een wezenlijke stap verder:
Kouwenaar en Verhoeven, ja zelfs de ‘programmaleider’ van destijds, Koos Schuur,
en niet te vergeten Jan G. Elburg. Voeten echter bleef ondanks de veranderingen die
zijn poëzie onderging - of moet ik zeggen: die hij in zijn poëzie aanbracht? - au fond
dezelfde. Om het maar ronduit te zeggen: de opportunist die alle kanten uit kon en
op alle wegen steeds weer zichzelf misliep.
Het gevoel dat Voeten's welhaast onbegrensd taalvermogen toch eìgenlijk een
leegte moet maskeren, laat mij namelijk ook bij lezing van zijn latere gedichten niet
los. Ze hebben niet die breedheid van allure, - dat is waar, en het komt ze in zekere
zin ten goede, maar ook nu nog heeft men voortdurend het gevoel dat er menselijk
niet heel veel aan de hand is op de achtergrond van deze verzen. De Suite in December
bv. bevat stellig ‘schone’ liefdeslyriek, maar ik heb de neiging haar zonder meer
naast me neer te leggen. Voeten is ook hier veel te veel de poëet, de (verzen)maker,
de uitzonderlijk getalenteerde ambachtsman; van een totale gegrepenheid is zelfs in
deze verzen, ontstaan uit een schijnbaar felle maar kortstondige liefde, geen sprake.
Overigens geeft Voeten nergens zó argeloos zijn, ondanks alle modernisme,
verouderde houding tegenover de poëzie bloot als in de publicatie van het reeksje
Etudes, achterin de bundel De ammonshoorn. Het zijn over 't algemeen misschien
wel geslaagde oefeningen in dichterlijke plastiek, maar totaal zonder persoonlijke
inzet, - lege gebaren. Er wordt niets in onthuld dan een bijna schaamteloos
aestheticisme. Slechts één uitzondering zou ik willen maken, nl. voor het vers dat
hij, niet ten onrechte, als Isolement in zijn laatste bundel herdrukte. Vergis ik mij,
wanneer ik meen dat het, op zijn minst in het slot, uitrijst boven een bestudeerd
gebaar?

Isolement
Langs het spoor met de lege treinen
ligt de sneeuw op hopen gewaaid
en de boom heeft bevroren vingers
en het asfaltpapier op de loodsen
is een bruine, gebarsten korst.
En de wind loopt aan met een scheermes
dat trekt op de stijve wang.
Het schampt langs de houten lippen
en stoot door vloeidunne pijpen
op twee benen van aardewerk.
Het is een ijstijd geleden
dat de geelrode voorstadsbus
hier als een fornuis stond te dampen.
Sindsdien is alles gestorven ik sla met stijvemanspassen
de weg naar de ringdijk in.
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De kwalificatie ‘bijna schaamteloos aestheticisme’ betreft intussen niet alleen de
groep Etudes, maar De ammonshoorn vrijwel in zijn geheel. Wat niet wegneemt dat
er juist in deze bundel een paar gedichten staan, die mij voor zich innemen - misschien
ook een zaak van herkenning -, verzen in elk geval, waarin de dichter de vrouw die
hij liefheeft en de zee zozeer verbonden voelt, dat hij ze als één enige beweging van
eb en vloed om en door zich heen ervaart. Zeegebied heet deze cyclus, - en onder
dat beeld verstaat hij zichzelf. Jammer echter dat reeds binnen het bestek van de
cyclus zijn besef van deze elementaire en geheimzinnige relatie tot een maniertje
wordt om de dingen op zichzelf en op elkaar te betrekken. Alsof de dichter kunstmatig
dimensie heeft willen scheppen. Deze poëzie herinnert soms sterk aan die van Nico
Verhoeven, met dien verstande dat ze veel gladder is en dan ook vrijwat minder
‘oorspronkelijk’ aandoet.
In De ammonshoorn bereikte Bert Voeten wel het hoogtepunt van aestheticisme.
Alle bezwaren die ik tegen Twee werelden had zijn a.h.w. in verhevigde mate op
deze bundel van toepassing, met dien verstande dat de rhetoriek zich minder
gemakkelijk laat herkennen. Hoe dan ook, wie zweert bij de godin Schoonheid, maar
geen bezwaar heeft haar te ontmoeten in een wat modern gewaad, moet beslist De
ammonshoorn kopen. Het boekje bevat ontegenzeggelijk de meest perfecte en...
meest steriele poëzie die sinds 1945 verscheen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat Voeten vrij lang - voor zijn doen - weinig of niets van zich liet horen. Tot in 1952
het manuscript van zijn bundel Met het oog op morgen de Jan Campert-prijs bleek
te hebben verworven.
Volgens de begrippen van het toonaangevend literair fatsoen is het niet gepast,
zich met bepaalde figuren in te laten. Ook Bert Voeten behoort tot hen. Begrijpelijk
- de man heeft tenslotte een ‘verleden’, - maar ook ontoelaatbaar geborneerd. Bij het
verleden van Voeten stond ik uitvoerig stil, - waarom mij niet ook bij zijn heden
bepaald? Vooral wanneer hij zelf dat heden blijkbaar ‘met het oog op morgen’
beschouwd wil zien. Er zit in de titel van zijn laatste bundel iets van afrekening met
zijn literair verleden, iets van bevrijding en hoop op de eigen toekomst. Aan ons te
beoordelen of die hoop gerechtvaardigd is, ja of nee. Na het verschijnen van Met het
oog op morgen, deze bundel zonder meer bij Voeten's verleden inlijven of erover
zwijgen, zou alleen maar de kwaliteit van natrappen hebben.
Eén ding valt onmiddellijk op bij het lezen van deze nieuwe poëzie: Voeten is tot
een veel groter eenvoud gekomen. Het schijnt ùit te zijn met de woordroes, ùit met
de gemakkelijke emanatie van willekeurige beeldassociaties, - àltijd raak, mits men
niet op ze dóórgaat. Voeten's beeldspraak heeft zich van het ‘slaan met beelden’
gezuiverd, is pregnanter geworden. Maar tegelijk rationeler. Of moet ik zeggen:
cerebraler? In elk geval maken bijna al deze verzen op mij de indruk, te veel te zijn
‘doorgecomponeerd’, waardoor ze soms opeens, ondanks hun uiterlijke moderniteit,
heel ‘ouderwets’ lijken. Het intuïtieve, flitsende van het moderne beeldgebruik
ontbreekt hier vrijwel. Wat niet wegneemt dat een gedicht als Verheugde stad, ondanks
de hinderlijke inzinking van de vijfde strofe, m.i. een suggestief gedicht is:
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Verheugde stad
Kinderen en vrouwen lopen
met mei in het haar met mei
de bomen kunnen niet stilstaan
en het water is van de wijs
je hoort het aan de fluitketels.
Op een melkwagen rijdt de zon
de oostlijke straten binnen
de zon de malle bezorger
brengt overal flessen licht.
Vandaag zullen alle rieten
stoelen er van genieten
de tafeltjes niet te vergeten
en het volle middaggezicht
het gezicht van tien over twaalf.
Hier zit ik en daar komt zij
met roodborstjes op haar wangen
haar boezem een hoge zomer
de zomergloed van haar schoot.
Met haar paasbeste gebit
lacht zij mij bloot en open
en ik lach haar open en bloot
aan het tafeltje waar wij zitten
in het hoenderpark van de stad.
Hoe schuilevinken de vrouwen
achter haar zonnebrillen
de mannen de barnevelders
zetten hun kammen op
en een kerk een kloek een klokhen
kakelt boven de straten
dat men het heeft te laten
maar wíj gaan er niet op in.

Aan de onbekommerde geluksstemming van dit vers geef ik mij graag gewonnen.
Maar het gedicht, waarom ik bereid ben Voeten een goed deel van zijn verleden te
vergeven - namelijk dat deel, dat hij definitief achter zich wenst te hebben gelaten en ondanks alles op zijn toekomst te hopen, is toch eigenlijk het vierdelige In
memoriam matris. Een vers waarin Voeten met het bouwmateriaal der herinnering
zijn kinderwereld voor ons doet herrijzen, - een paradijs, waarin ziekte en dood van
zijn moeder ogenschijnlijk niet eens zo'n grote breuk veroorzaakten. Alleen het vaag
gevoel van te zijn verraden, waarmee het grote leven zich aankondigt. Het leven,
ieder leven, bestaat in de belofte: mòrgen! (‘Hoop doet leven’; ‘Zolang er leven is,
is er hoop’) Maar de belofte van ‘morgen’ wordt door de werkelijkheid geschonden.
Er groeit een verwijdering tussen ‘ik’ en ‘morgen’, - morgen is de werkelijkheid
waaraan de zin is ontvallen:
morgen mijn moeder slapend
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in een smal schip mijn moeder
slapende achterover ‘Wil ze nu weer niet spelen?’
‘Morgen misschien’ zei mijn vader
maar morgen kende haar niet
zoals ík haar gekend had.

Hoop op Voeten's toekomst, ja of nee? - Ja, maar een wat gereserveerde: de toekomst,
het morgen, van hoevéél dichters die ‘een belofte inhielden’ heeft tenslotte al
teleurgesteld? En zou men niet met destemeer aarzeling staan tegenover een dichter
die al eens een toekomst verspeelde? Om concreet te worden: voor Voeten zal het
er vooral op aankomen, zich te verzetten tegen zijn ongelooflijk assimilatievermogen.
We hebben daaraan weliswaar een paar voortreffelijke herdichtingen van Fry's
versdrama's te danken, maar het is juist datgene wat hem als dichter het meest in de
weg staat. Hopelijk behoort het óók tot de wending die Voeten aan het voltrekken
is, dat hij al wat hij gelezen heeft èn al wat hij lezen zal ‘met het oog op morgen’
achter zich zal laten.
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C. Buddingh'
Geb. 7 Augustus 1918 te Dordrecht
Publicaties
Het geïrriteerde lied, ged. 1941; De laarzen der Mohikanen, ged. 1943;
Vier gorgelrijmen, ged. 1944; Twintig sonnetten, ged. 1945; Water en
vuur, ged. 1951.
Omstreeks het begin van de tweede wereldoorlog is het de Dordtenaar C. Buddingh'
geweest, die het door Hoornik c.s. geafficheerde ‘romantisch rationalisme’ op een
nogal uitzonderlijke wijze realiseerde. De romantiek uitte zich bij hem in een duidelijk
bijvallen van het surrealisme, die fascinerende mogelijkheid tot ontsnapping aan de
realiteit van alle dag: het rationalisme kwam tot uiting in een even duidelijk cerebrale
inslag. En deze constituanten zijn altijd bepalend gebleven voor zijn poëzie, met dien
verstande dat zijn surrealisme hem steeds minder ging dienen om aan de werkelijkheid
te ontvluchten dan om een dieper werkelijkheidsbesef te winnen.
Ziehier dan de reden waarom ik deze dichter, die reeds in de Criterium-groep een
min of meer definitieve plaats had, toch tot de na-oorlogse dichtergeneratie zou willen
rekenen, waarin hij trouwens naar de leeftijd heel goed past. Het lijkt mij
onmiskenbaar dat zijn recente werk, in casu de bundel Water en vuur, qua
levensgevoel en problematiek uitermate verwant is aan wat anderen ons de laatste
jaren hebben gegeven. Zij het dan dat de evocatie van dit levensgevoel telkens uitloopt
op iets wat men bij onze overige jonge dichters zelden of niet aantreft: aanklacht en
appèl. Daaruit - en daaruit niet alleen - blijkt dat Buddingh' sterk geïnspireerd is op
W.H. Auden en de ‘Dertigers’ uit de engelse literatuur.
Wanneer ik naar een term zoek om de bundel Water en vuur te karakteriseren, dringt
zich telkens weer de definitie ‘asfalt-poëzie’ aan mij op. Ik ben intussen graag bereid
dit woord voor een beter in te ruilen, want de associatie is wellicht tè particulier en
het zou, sec gebruikt, de grootst mogelijke misverstanden kunnen wekken. Ik bedoel
er namelijk allerminst mee te zeggen, dat deze poëzie haar impulsen ontleent aan
wat ik onder ‘asfalt’ versta, maar integendeel dat ze negatief aan het asfalt is
georiënteerd, zich ertegen afzet en verweert. En asfalt betekent dan voor mij het
symbool van een cultuur die tot civilisatie is vervlakt en gedevalueerd.
Is in deze vervlakking niet de kern van de ontreddering van onze hedendaagse
wereld en ons hedendaags menszijn gelegen? Buddingh' vermoedt het, meer nog:
hij is ervan overtuigd. En hij levert er een trefffende illustratie van in het grote
openingsgedicht van zijn bundel, At the jazz-band ball, waar hij onze civilisatie op
een zeldzaam scherpe en satyrische wijze aan de kaak stelt:
De band, vier blanken en een bastaardneger,
speelt schril de laatste foxtrot-hit: ‘Waar werd
oprechter trouw’, music by Irving Berlin,
lyrics by Vondel; en de paren op
de volle dansvloer neuriën het mee:
waar werd oprechter tritratrouw gevonden.
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En dan roept het verdere van dit gedicht in fascinerende beelden de situatie voor ons
op waarin wij ons thans bevinden: de situatie waarin de klassieke symbolen van het
leven nog slechts ter decoratie dienen en innerlijk volkomen zijn uitgehold:
Desdemona, Laokoön, Theseus, Ariadne... Wat hebben wij van het leven gemaakt?
Een ‘triest défilé van lege zielen’. Iets onwerkelijks en onwaars, waartoe men
nauwelijks meer een verhouding kan hebben. Vandaar dat in Buddingh's gedichten
telkens het ‘eiland’ actueel is. Een eiland niet buiten de wereld weliswaar - want het
leven, de aarde is hem lief -, maar slechts afzijdig van het dom rumoer der mensen,
een kleine plek om opnieuw te beginnen en zichzelf te zijn:

Verlangen
O, om ergens maar onder een boom te liggen,
waar nog nooit een vliegtuig de lucht heeft besmeurd,
en vreesloos en stil als de avond valt
naar de jam-session van de vogels te luistren.
De leegte die in mij en om mij gaapt
met rust en vrede en rust te vullen,
en argeloos als een kinderballon
door de ijlblauwe tijdeloosheid te zweven.
Maar de waanzin der wereld is enkel per touw,
per pistool of per gaskraan voorgoed te ontvluchten,
en dan wordt de vergetelheid weer een gevangenis:
ik zou haar als weekend-huis willen bewonen.

Kòn het gedicht wel anders eindigen dan op deze cynische wijze? Want dit eiland
in de wereld is een illusie, - Buddingh' wenst zich niets wijs te maken. En hij voelt
zich op een nog smaller basis aangewezen, de integriteit van zijn eigen ik. Hij is zèlf
een eiland ‘in de sombere archipel van de mensen’... Een eiland, - maar... er waaien
zaden over uit andere streken en zetten er vrucht. Elke droom van een nieuw en
ongerept begin is vergeefs:
Ik zou alle groei uit mij willen rukken
om mij kaal en naakt opnieuw te beplanten
met de woorden en beelden van mijn geliefde,
maar de wortels vormen tesamen mijn hart.

Er is geen andere mogelijkheid dan deel te hebben aan deze wereld van waanzin en
ontreddering en hij kan alleen maar verlangend afwachten, of misschien nog eens
weer ‘uit d'oceaan van wee en verdwazing’ de ‘windstille plateaux’ zullen oprijzen
van die
eilanden in de tijd, waar de mens rust en
vrede kon vinden, waar de storm der eeuwen
dofgrommend aan voorbijging.

Dit afwachten gaat bij Buddingh' overigens niet met weemoedige berusting gepaard.
Hoe zou men het na de agressieve inzet van de openings-gedichten
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uit Water en vuur ook kunnen verwachten! Als hij dan aan deze wereld moet
deelhebben, dan zal het zijn als de ‘ziener’, de ‘vates’. En zo klinkt overal in deze
bundel zijn profetische aanklacht tegen onze ‘cultuur’.
Ik schreef zoëven dat ik de benaming ‘asfalt-poëzie’ voor Buddingh's werk graag
wilde laten vallen. Welnu, dat lijkt mij ook om een tweede reden beter. Als ik goed
zie, is het nl. niet alleen het asfalt, de voor ieder waarneembare verwording van onze
cultuur, waartegen hij zich keert. Welbeschouwd woelt de revolte dieper en is ze
gericht tegen onze hedendaagse cultuur zelf. Dat treedt duidelijk aan de dag, wanneer
men nagaat op wiens of welks gezag deze dichter ‘profeteert’. Het blijkt het gezag
van de elementen te zijn, de elementen die wij met onze nivellerende civilisatie en
civiliserende cultuur hebben gebreideld en gesupprimeerd. In een gedicht over (aan)
Henry Moore staan deze regels:
De elementen vlaagden als een storm
door 't woud van de cultuur en toen zij even
uitbliezen sloot gij hen in 't marmer op.
Daar revolteren zij tegen uw vorm....

Hier spreekt Buddingh' kernachtig uit wat hij tegen onze cultuur heeft: zij is te zeer
uitgebalanceerd, te statisch, te zeer àf, - een eindpunt. Wij laten niet meer toe dat de
elementen revolteren in de vormen die wij scheppen. Of met andere woorden: wij
zijn steeds meer bezig cultuur gelijk te stellen met cultivatie en perfectionnisme. En
kan het wel anders dan dat zij, op deze wijze verstaan, verwordt tot civilisatie?
Dáártegen dit dichterlijk verzet. Het is het elementaire waarvoor Buddingh zich inzet:
water en vuur, storm. En hij weet met stelligheid: wanneer onze cultuur daaraan niet
vrijwillig ruimte laat, zullen de elementen zichzelf ruimte verschaffen, en met een
nietsontziend geweld: ‘geen enkel hart dat het vonnis ontloopt / van de vierschaar
der elementen’. Zijn visie op de toekomst is dan ook verre van optimistisch: de
ondergangsvisioenen zijn talrijk in Buddingh's laatste bundel. En de enige
mogelijkheid om althans aan de angst voor dit einde te ontkomen is de sprong in de
elementaire diepte van hartstocht en vitaliteit:
een wolk die over de aarde drijft,
de hand die tekent, die zaait, die hamert,
tot een krampachtige angstklauw verstijfd.
Geen gier die zich vetmest aan de krengen
geen jakhals die zich laaft aan het bloed,
enkel stilte, azoïsche stilte,
enkel stilte en puin en roet.
En de wuivende parken der liefde
de blauwe vijver, het geurend prieel,
verdwenen met haar reseda-ogen
en het rose satijn van haar keel.
Vrienden, broeders, nòg glanzen zij, duik van de
plank van uw angst in 't bassin van haar schoot,
pluk, pluk de druiven van haar omhelzing:
de klok wijst kwart voor de dood.
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Is dit carpe diem Buddingh's laatste woord? Het schijnt zo, want met deze regels
eindigt de bundel Water en vuur. Maar het besef: ‘de klok wijst kwart voor de dood’
zou immers óók kunnen betekenen, dat er nog tijd is, dat het nog geen ‘vijf voor
twaalf’ is. En deze veronderstelling vindt m.i. steun in diverse andere gedichten.
Vooral ook in het vers Verwilderd voorjaar, dat Buddingh' na verschijning van Water
en vuur publiceerde. Geen sterk gedicht, maar een ondubbelzinnige belijdenis van
geloof aan de zin van het leven, - het vitale, expansieve leven wel te verstaan; men
kan ook zeggen: geloof in wat de mens als mens bepaalt - de dichter noemt het m.i.
wat ongelukkig ‘de rede’ -, in de energie die hem uitdrijft om met de dingen bezig
te zijn in arbeid, kunst, wetenschap etc.:
de wil waarmee de troglodiet
zich tot Shakespeare en Bach opstiet,
dwars door de mammoetknoken.

Nietwaar, een dergelijk profetisch, cultuurcritisch elan waren we in Nederland sinds
Marsman niet meer gewend, zij het dan dat bij verschillende jongeren - ik denk nu
vooral aan Lucebert, Elburg en Kouwenaar - cultuurcritische (res)sentimenten in het
spel zijn. Trouwens... misschien wel méér dan dat; maar bij geen van hen, ook niet
bij Jan Elburg, is het tot dusver gekomen tot de heldere bewustheid, waarmee
Buddingh' niet alleen zijn plaats in de wereld bepaalt, maar ook zichzelf interpreteert.
Dat heeft intussen ook wel zijn bezwaren. Ik heb bv. lang niet altijd vertrouwen
in de poëtische oprechtheid van de beelden, waarin deze dichter zijn onderbewust
deelhebben aan de ontsteltenis van deze tijd gestalte geeft: het bedachte ligt er soms
net iets te dik op, - ik ruik rhetoriek. Met andere woorden: zijn verzen zijn heel vaak
niet... elementair genoeg. Aan de andere kant spreekt juist de mentaliteit die daarachter
ligt mij aan: de weigering om zich willoos door het onderbewuste te laten drijven en
zich aan de toevallige suggesties daarvan te verslingeren. Om het scherp te stellen:
het gaat Buddingh' er om, de noties en associaties uit zijn basfonds niet te vertrouwen,
vóór zij zó zwaar zijn geworden en zó dicht, dat zij bewust kunnen worden gewogen
en gekend, en dan ook gebruikt.
Intussen heb ik bij een heel interessant aspect van Buddingh's dichterschap nog niet
stilgestaan. Een aspect waaraan men, de serieuze gedichten van Water en vuur lezend,
niet in de eerste plaats zou denken, zij het dan dat daarin soms plotseling een
atmosfeer-zuiverende humor bovenkomt. Ik bedoel de z.g. ‘gorgelrijmen’,
waarschijnlijk wel de beste nonsenspoëzie die in ons land werd (wordt) geschreven.
Het zijn fantaisistische grapjes, verwant aan wat in Frankrijk Derème en meer nog
aan wat in Duitsland Morgenstern presteerde, maar niettemin van een heel eigen
genre en vol van een authentiek esprit. Enkel gevolg gevend aan de associaties van
klank en woord roept Buddingh' de meest ongedachte fabeldieren in het aanzijn en
laat ze middenin onze gerationaliseerde samenleving los. Genoegelijk lopen ze al
onze waarschuwingsbordjes en hekjes omver, en men denkt er geen ogenblik aan,
ze dat te verbieden: ze bestaan immers niet! Ja, dat zou men denken. Maar intussen
brengen ze heel argeloos de meest gevaarlijke
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verschuivingen in het wereldbeeld van een redelijk denkend mens teweeg. Het
opmerkelijke is namelijk dat ik hoegenaamd niemand ken, die niet op een of andere
wijze de suggestie van deze gorgelrijmen onderging. En wie eerlijk was moest achteraf
erkennen dat er dus iets fundamenteels bij hem in beweging was geraakt. Inderdaad,
- ik geloof dat er geen beter middel bestaat om van de hoogheidswaan van ons
rationaliserend verstand te genezen, dan ons met deze kolder bezig te houden. Poëzie
als Buddingh's gorgelrijmen hebben een heel eigen waarde en verdienste, en
waarachtig niet alleen maar ter verpozing van de aandacht! Hoewel ik juist met het
oog dáárop even één van deze versjes citeer:

De gringergoriaan
De gringergoriaan ontstaat,
Als men een traptree overslaat,
Uit zeven delen traptreezucht
En evenveel gewone lucht.
Hij klemt zich aan uw broekspijp vast,
Doch voelt zichzelf als overlast,
Zodat hij ijlings sublimeert
En dan dus niet meer existeert.
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Mattheus Verdaasdonk
Geb. 7 October 1918 te Amsterdam
Publicatie
Cantuale ad usum fratrum minorum, ged. 1946.
Of het aan de smakeloze uitvoering van het boekje ligt - de uitgever G.A. van
Oorschot heeft later wel fraaier werkstukken geleverd! - of aan de weinig sprekende
latijnse titel, - zeker is dat de bundel Cantuale ad usum fratrum minorum van de
roomskatholieke dichter Mattheus Verdaasdonk nauwelijks werd opgemerkt. Een
frappant geval van miskenning in ieder geval! Want zelfs de critiek is vrijwel
achteloos aan dit in 1946 verschenen bundeltje voorbijgegaan. Begrijpelijk dus dat
het na enige jaren in de ‘ramsch’ terechtkwam. En wie zou het daar nog ontdekken?
Wie zou onder het doodse, grijsblauwe kaftje, die zerk op het kerkhof van het ‘modern
antiquariaat’, nog iets anders verwachten dan dooiïgheid?
Volkomen ten onrechte evenwel. Want wie de moeite neemt een blik te slaan in
dit onaanzienlijke boekje, zal al gauw ontdekken dat hij een vondst heeft gedaan. Nee, ik wil allerminst suggereren dat Verdaasdonk een belangrijk dichter is, zéker
niet wanneer ik zijn werk zie in verband met de aan de orde zijnde evolutie van onze
poëzie. Dáárvoor toont hij een te groot behagen in opschik, een euvel dat sinds
Engelman bijna alle roomskatholieke dichters eigen is (interessant thema voor een
mogelijk essay!), en zit zijn poëzie nog te veel aan Criterium vast. De invloed van
Bertus Aafjes bv., die andere halfwas geestelijke, is onmiskenbaar, ook al leidde ze
niet, zoals bij zovelen, tot het klakkeloos overnemen van allerlei poëtische attributen,
die deze ‘jongste der meesters’ indertijd uit Italië importeerde: nymphen, satyrs,
(boezem)rozen etc.
Geen ‘belangrijk’ dichter dus, Mattheus Verdaasdonk, maar stellig evenmin een
‘epigoon’. Integendeel, zijn beste gedichten getuigen van een verrassende
oorspronkelijkheid. En al blijken het dan merendeels sonnetten te zijn, waartussen
een enkel rondeel, - ze munten uit door onbevangenheid t.a.v. het schema als zodanig.
Ik geloof dan ook dat deze sonnetten voluit onverwisselbaar zijn: intuïtief knap van
structuur - men lette eens op de onbekommerde en overtuigende wijze waarop de
dichter het halfrijm toepast - en telkens weer van een grote plastische kracht.
De titel van de bundel, Cantuale ad usum fratrum minorum, is duidelijk ironisch
bedoeld: men zal de Minderbroeders zo'n cantuale in handen geven! Een cantuale
vol erotische toespelingen. Toch lijkt het mij denkbaar dat juist zíj er wel raad mee
zouden weten, zélfs met het aardse-al-te-aardse erin. Heeft ook hun grote voorganger
en patroon Franciscus niet geleefd, in die verstrengeling van het hemelse en het
aardse, die, verhevigd misschien en erotisch toegespitst, in deze poëzie aan de orde
is?
Het hemelse en het aardse, - voor Franciscus bestond geen grens tussen die beide.
En, als het erop aankomt, voor Verdaasdonk evenmin, zèlfs niet al begint hij zijn
bundel systematisch uiteen te leggen in een Proprium seraphicum (d.i. ongeveer: de
hemelse kant van het mens-eigene) en een Proprium paganum (de heidense kant van
het mens-eigene). Dit impli-
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ceert namelijk geenszins dat men in het eerste, ‘hemelse’ deel het aardse niet of
nauwelijks zou tegenkomen. Verre van dat, men wordt hier betrokken in een argeloos
communiceren tussen God en mens, waaraan al het geschapene deelheeft; beter nog
zou ik kunnen schrijven, dat het geschapene de dichter tot teken is (wordt) van die
communicatie, voorzover zij van God afhangt. En de weerslag daarvan bespeurt men
in toon en beweging van zijn poëzie: er is een minimum aan geremdheid in deze
gedichten, iets spontaans en vanzelfsprekends, en zij ontplooien zich in een bloeiende
muzikale taal, waaraan beelden en metaphoren als bloemen openbreken. Een goed
voorbeeld lijkt mij onderstaand sonnet, dat tevens moge dienen ten bewijze van wat
ik zojuist over de oorspronkelijkheid van Verdaasdonk's sonnetten beweerde.

De kloostertuin
Onder de linde las ik mijn getijden.
God ademhaalde aan de kloostermuur.
‘Verslaapt Gij, God’, riep ik, ‘dit stralend uur,
waarin Uw engelen de Primen luiden?’
Verblindend trad Hij uit het struikgewas
en zong Zijn vogels in de vroege bomen
en schreef de boomgaard vol met antiphonen,
vlinders en bijen schiep Hij in het gras.
‘Wat zingt de monnik in de dageraad?’
Ik toonde Hem mijn oude cantuale,
opengeslagen bij 't Magnificat.
Zijn glimlach blies de noten van het blad
en in der linde ritselend geblaart
werden zij morgenlicht en nachtegalen.

In Proprium paganum, de tweede groep, gaat het dan vervolgens om de gemeenschap
met het aardse alléén, de vrouw vooral, - de gemeenschap met het geschapene dat
nu echter niet meer als zodanig wordt beseft; de mens heeft zich ervan ‘meester
gemaakt’, en de enige wijze waarop de Schepper zelf nog in deze verhouding
aanwezig kan zijn is een negatieve: als een vage onrust en onlust, die soms uit de
achtergrond van deze gedichten naar voren breekt.
Pas nu begint dus iets van problematiek voelbaar te worden, die aan het
franciskaanse wezen vreemde ziekte van de uit levenseenheid losgewrikte mensenziel.
Het moet echter onmiddellijk gezegd dat de dichter deze problematiek verre van
begripmatig verwoordt, maar haar om zo te zeggen ‘oplost’ in beelden en gestalten.
Dit gebeurt voornamelijk in de derde en laatste groep van Verdaasdonk's cantuale,
Vanitas. Daar komt hij tot een slotsom, en ze heeft iets weg van de slotsom waartoe
de Prediker kwam: ‘ijdelheid der ijdelheden...’, al is de klank ervan minder
mistroostig. Dat komt wellicht doordat bij Verdaasdonk het woord vanitas (ijdelheid)
op tweeërlei wijze geladen is: het slaat enerzijds op de dichterlijke ijdelheid van het
verzen-schrijven:
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want op papier sticht ik een monument
waarvan alleen de gevel staan zal blijven:
de ijdelheid, mijn enig element

anderzijds op de dood, die verijdelaar van onze ijdelheden:
Doch als ik zingende de tuin in kom
wendt God zich zwijgend op Zijn zijde om
en houdt de dood een vinger opgestoken.

En men ziet deze beide noties voortdurend een spel met elkaar spelen:
boompjeverwisselen, krijgertje of verstoppertje. Maar ondanks en zelfs in deze
speelsheid wordt één ding duidelijk: het is de dichter niet meer mogelijk het hemelse
en het aardse organisch en probleemloos met elkander te verbinden, - ‘eros op
serafijnse teksten’, zoals hij het in de Ballade in extremis uitdrukt. Verdaasdonk is
een discongruentie op het spoor gekomen, - dezelfde discongruentie waarvan Paulus
zich bewust was, toen hij schreef: ‘het geschapene is aan de ijdelheid onderworpen’.
Het opmerkelijke is dus eigenlijk dat het franciskaanse levensbesef - in zijn
volledige ‘Lebensbejahung’ een grenspositie van het roomskatholicisme aan de
heidense kant - hier is uitgegroeid, of liever doorgeschoten tot een inzicht in de aard
van het natuurlijk-gegevene, en dus ook van de erotiek, dat enigszins verwant is aan
wat vaak àl te eenzijdig-ascetisch door de reformatie werd geaccentueerd.
Mattheus Verdaasdonk heeft de laatste jaren niet zo veel meer gepubliceerd, eigenlijk
alleen een enkel fragment uit zijn Introïtus voor Pasen. Het zou dus nogal voorbarig
zijn, wanneer ik beweringen deed over zijn verdere ontwikkeling als dichter. Wèl
heeft het de schijn dat hij naar een groter ingetogenheid op zoek is. En hoe zou het
ook anders kunnen ten overstaan van de winst aan besef die hij, zijn cantuale
schrijvend (samenstellend?), heeft geboekt?
Ik ben verrezen en ik blijf u bij.
Minnaars vergaan en vrouwen die beminnen,
en van de bronzen luiten van de zinnen
springen de snaren. Alles gaat voorbij.
Maar waar gij gaat, daar ga Ik aan uw zij.
Ik dring door deur en venster bij u binnen.
Ik ben verrezen en Ik blijf u bij.

Wanneer ik met dit stuk iéts heb willen bereiken, dan is het dit: dat ik intussen niet
meer de enige ben - of één der zeer weinigen - die met een zekere spanning naar
nieuw werk van deze dichter uitziet...
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Jan G. Elburg
Geb. 30 November 1919 te Wemeldinge
Publicaties
Serenade voor Lena, ged. 1941?; Klein t(er)reurspel, ged. 1946; Door de
nacht, ged. 1948; Laag Tibet, ged. 1952.
Wàt men ook van de poëzie van Jan G. Elburg moge zeggen en wàt ik er zelf nog
van zeggen ga, - één ding zou ik a priori buiten twijfel willen stellen: de ernst en het
verantwoordelijkheidsbesef van deze dichter t.a.v. het dichterschap en het dichterlijk
materiaal, de taal. Daarvan heeft hij vooral blijk gegeven als de belangrijkste
woordvoerder van de groep schrijvers rondom het tijdschrift Het Woord. En ik geloof
dat het goed is, zich dit zelfstandig en in zekere zin baanbrekend stuk bezinning uit
de periode 1946-1949 voor de geest te roepen, alvorens men misschien met een
schouderophalen aan Elburg's poëzie zou willen voorbijgaan.
Jan Elburg heeft in de eerste jaren na de oorlog op een voor die tijd vrij normale
en dan ook weinig opmerkelijke wijze officieel gedebuteerd. Er verschenen van hem
twee bundels, naar de eis des tijds vormvaste, zo niet vormelijke verzen: Serenade
voor Lena (al in de oorlog clandestien gepubliceerd) en Door de nacht. Laat ik de
eerste van deze twee publicaties liever buiten beschouwing laten; blijkens het
colophon dateren de verzen reeds uit de beide eerste bezettingsjaren, en ze zijn dan
ook nauwelijks te onderscheiden van wat er destijds algemeen aan
verveeld-romantiekerige liefdespoëzie in de trant van Aafjes werd gepresteerd. Pas
in Door de nacht - eveneens in de oorlogsjaren (1942-'44) ontstaan - begint zich
langzamerhand een eigen gestalte af te tekenen. Uit een deel van deze sterk door het
feit der bezetting bepaalde gedichten spreekt een enigszins ongebruikelijke
verbetenheid, een korzelig positiekiezen, - element dat in Elburg's latere poëzie steeds
duidelijker naar voren zal komen. En ik geloof dat ook de koelheid, de starre
geslotenheid van deze verzen psychologisch uit de situatie van onderdrukking en
verzet te verklaren is. Het zijn voornamelijk sonnetten en ze doen zich voor als
bolwerken, waarbinnen de dichter zich heeft teruggetrokken, onaantastbaar voor de
rechtsverkrachting die de wereld onbewoonbaar maakt, maar tegelijk waakzaam en
weerbaar. Daarbinnen is overigens ruimte genoeg voor een flonkerend maar
solipsistisch spel met woordsymbolen. Als het erop aankomt heeft Elburg aan zijn
eigen wereld, met goddelijke vrijmacht gebouwd uit de brokstukken van het leven,
genoeg. Hij heeft zich teruggetrokken in zijn ‘ivoren toren’, waar hij zelfs ‘in 't luidst
trompetgeschal’ groot en onaandoenlijk verblijven kan: nog altijd of weer opnieuw
de ‘god in 't diepst van zijn gedachten’, die Kloos op voorgang van de franse
illuministen en symbolisten met zoveel overtuiging heeft gespeeld.
Wie zulk een wereld weer uit flarden bouwt,
heeft de andere aard slechts zijdelings van node,
is stil in 't luidst trompetgeschal: een dode
waarom misschien een enkle vrouw nog rouwt,
maar stuurt het vers als vederlichte bode
van hem, de god, naar 't rijk der andre goden.
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Het is puur aestheticisme dat Elburg hier belijdt. En het verwonderde mij dan ook
niet, dat deze neo-symbolist het aanvankelijk éven aestheticistische program van Het
Woord - de Droom, nièt de werkelijkheid - met overtuiging bijviel.
Intussen staan er twee of drie gedichten in Door de nacht die qua imaginatie en
plastiek verderstrekkende betekenis zouden blijken te hebben dan het overige van
de bundel. Verzen derhalve die de tegenwoordige Elburg aankondigen, méér dan het
misschien later ontstane Klein t(er)reurspel, dat hem de Jan Campert-prijs 1948
opleverde. Het is een klein ‘episch’ gedicht, dat nauw met de episode van het verzet
verweven is. Aanleiding ertoe vormde het nuchtere feit dat de dichter zijn baard
moest afscheren, teneinde voor een bepaalde opdracht geschikt te zijn. In
overeenstemming met deze liefst humoristisch te waarderen verdrietelijkheid, is ook
het gedicht zelf tragi-komisch van aard en van een hier en daar kostelijke zelfspot.
Toch kan ik het werkje als geheel niet bijzonder geslaagd vinden. Het moge zich dan
gunstig van vrijwel alle loodzware oorlogspoëzie onderscheiden, - minder appreciabel
is dat het nogal eens in volstrekt apoëtische, archaïstische gezwollenheid verloopt.
Kennelijk is dit door de dichter bewust zo gewild, maar dat ìs het dan ook: bij alle
vermakelijke potsierlijkheid maakt het vers een gewilde indruk. Het is beslist minder
uit direct-poëtische aandrift dan uit intellectuele overwegingen ontstaan.
Als ik mij niet vergis, spelen die intellectuele overwegingen Elburg trouwens nog
altijd parten. Ook in de zeer boeiende bundel experimentele poëzie Laag tibet, waarin
hij zijn beste werk van de laatste vijf jaar bijeenbracht.
Elburg is in onze poëzie een van de eersten geweest, die, ontevreden geworden
met het onvruchtbaar achevisme, waarop bijna iedereen zich toelegde, en op den
duur éven ontevreden met de nieuwe barok van Het Woord, begon te experimenteren.
Al enige jaren vóór er ook maar sprake was van Lodeizen, Vinkenoog, Lucebert e.a.
(1947 en '48) publiceerde Elburg in genoemd tijdschrift dermate afwijkende verzen
als het titelgedicht van zijn laatste bundel en dit

Hoe...
Hoe noem ik mijzelf als het groen wier regent,
als de lente losbreekt, de zon nog stamelt?
Regis de Appelsap, ruwaart, regent
van het duifkoerend grijs van mijn liefstes waterland?
Ik zal mij de minnaar noemen!
Heb ik gedacht aan de mond die ook nu niet
boterham eten kan, prijzen den Heer?
Ja ik, sinds langen tijd, zonder verschiet
dat nu de groenen zaait in de laagvenen.
Mocht ik de feestvierder eerder niet wezen?
Neen ik, geenszins.
Neem ik het land als de mussen de pannekoek
- pik van mijn vensterbank - cheerful aanvaarden?
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Neem ik de optochten bomen tot aan de
uitwegen, 't opgroeiend kroos van de bladeren
aan in mijn bloed?
Hoe noem ik mijn schoenen wanneer de grintpaden
weer hart voor mij hebben, de dorpen aanschouwen
van achter zonlichts geribbelde paarden?
Herwaarts en Derwaarts, mijn open landauers.
Hoe noem ik mijzelf als de weerhanen slapen?
Ik zal mij de minnaar noemen.

Alleen al op grond van een gedicht als dit is het zaak met kracht op te komen tegen
sommige critici, die Elburg een meeloper hebben genoemd, iemand die uit
verlegenheid met zichzelf en uit onvrede met zijn literaire gestalte maar is gaan
meedoen, toen Vinkenoog, Lucebert e.a. naar voren kwamen. Was hij trouwens niet
één der mede-oprichters van de ‘Experimentele Groep’ van schilders en dichters,
waaraan de tegenwoordige ‘experimentele poëzie’ haar wat twijfelachtige naam
ontleent? - Men zou hoogstens kunnen zeggen, dat wat de jongere ‘atonalen’
onmiddellijk als een eigen expressievorm beheersten door Elburg moeizaam op
zichzelf moest worden veroverd. Maar is zijn poëzie daar minder om? Ik zou zeggen:
integendeel! Zelfs niet wanneer uit het resultaat van zijn experimenten zou blijken,
dat er tòch nog te veel uit het literaire verleden zou zijn meegenomen.
Dat laatste is naar mijn mening zeer zeker het geval, - en hiermee ben ik dan terug
bij wat ik opmerkte over Elburg's teveel aan intellectualiteit in poëticis. Hij moge
dan definitief hebben gekozen voor het woord in zijn irrationeel aspect: niet de
exact-bepaalde zin van het woord-als-mededelings-orgaan, maar de ‘diepere’ zin
van het woord-als-drager-van-gevoelswaarden, - toch geloof ik dat zijn poëzie in
feite minder irrationeel is dan ze zich voordoet. Niet dat intellectualiteit en
irrationalisme elkaar per definitie zouden uitsluiten, zoals wel eens wordt
gesuggereerd, maar Elburg's intellect is zo rationeel van inslag... Ik ontkom vaak
niet aan de indruk dat zijn irrationaliteit is geconstrueerd, dat die gevoelswaarden
louter verstandelijk in het woordmateriaal zijn gesubstitueerd, m.a.w. dat Elburg's
intellectualiteit, net als in zijn vroegere gedichten, telkens naar intellectualisme
doorslaat. Wat o.a. sterk uitkomt in de geforceerde woordcombinaties waaraan hij
zich herhaaldelijk schuldig maakt. Anders gezegd: ik bespeur in de diepte van zijn
poëzie nog altijd te veel neerslag van hersenwerk, - stoot men tot de bodem van zijn
gedichten door, dan zijn ze er telkens weer troebel van.
Met het bovenstaande wil overigens niet gezegd zijn, dat alles wat in deze poëzie
irrationeel is of lijkt alleen maar verkapt of geperverteerd rationalisme zou zijn. En
zeker bedoel ik niet de dichter onoprechtheid in de schoenen te schuiven. De kwestie
is, geloof ik, deze: we hebben in Jan Elburg te maken met een mens, in wie al a priori
een dualisme tussen ziel en geest bestaat. Deze mens had het ongeluk in zijn literaire
puberteit onder het beslag van Criterium te komen. Toen hij debuteerde ‘stond’ het
niet, zich met allerlei irrationele zaken, zoals natuurverwantschap e.d., te occuperen.
Welnu, Elburg heeft zich geweld aangedaan, teneinde poëzie te
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schrijven, zoals toen werd gezegd dat het ‘moest’. Daarvoor heeft hij een bepaalde
kant van zijn menszijn moeten supprimeren, al is ze altijd om haar recht blijven
vragen. Alleen... toen Criterium definitief ‘voorbij’ was, omstreeks de bevrijding,
en deze kant van Elburg's persoon gelegenheid kreeg zich te ontplooien, was het
eigenlijk al te laat. Temeer omdat de dichter opnieuw in een klimaat was
terechtgekomen, waarin romantiek een verbinding met rationalisme is aangegaan.
Nu weliswaar een grote en fervente romantiek, maar een even groot en fervent
rationalisme. Ik bedoel het communistisch marxisme. En zo zien wij Elburg nu al
enkele jaren lang bezig te trachten allerlei hem van nature eigen irrationele noties die literair beschouwd bovendien steeds algemener om aandacht waren gaan vragen
- te integreren in de Droom van een nieuwe samenleving op een eindelijk gelukkige
aarde. Een samenleving echter, die slechts kan bestaan bij de gratie van een uiterste
aan rationalisatie...
Maar het is hier niet de plaats om een politieke discussie te voeren. - Kort en goed,
de bundel Laag tibet is één fascinerende en volkomen serieus te nemen poging tot
het schrijven van een revolutionnaire, marxistische poëzie. Er staan heel wat in aanleg
‘neutrale’ gedichten in deze bundel: Elburg blijkt hier in eerste instantie een
natuurdichter, intens bezig vooral met het hem (als Zeeuw) zeer verwante element
water. Maar zelfs in déze verzen breekt telkens iets van politiek sentiment door, zo
bv. in het voortreffelijke gedicht Winter aan zee, waarvan vooral het slot toch wel
duidelijk een zekere dubbel-zin laat vermoeden:
Zie toe, en vouw uw gezichten samen,
hoe witveren vogels de vreugd van uw zomer
afschillen met het scherp van hun vleugels,
zie uitzichten kou, kiezelkoud,
gaskoud en tegen het huiveren besprenkeld,
zie, eindloos verkleind door het hol glas der wateren,
vloten opdoemen van kille fregatten,
dreigende mondingen van de winter.
Hagelbrisanten en sneeuwpamfletten
zoeken met handen de vorm onzer hoofden.
Voorbij, en de vorst heeft zich ingegraven.
Trek af naar de stad.

Verder denk ik aan het mystische fragment ‘Water, mijn grote zuster...’ uit Zomerlang,
waar eensklaps de zee vol schepen wordt gezien als een lijf, ‘een Caesar vol met
messen’. Niet dat ik daarin een toespeling op de hedendaagse politieke situatie zou
vermoeden, - ik bedoel alleen te verwijzen naar de typisch-politieke
gepreoccupeerdheid van of achter deze gedichten.
Laag tibet, - een mysterieuze, hoewel niet ondoorgrondelijke titel. Zoals in Hoog
Tibet alles, met name het geschrevene, er op uit is, de demonische machten af te
weren, zo is Elburg's poëzie erop gericht de demonen van deze ontgoddelijkte wereld,
zeg: kapitalisme, sociaal onrecht, kolonialisme, egoïsme, usurpatie, te bezweren.
Degenen die dit demonisch wereldbestel in stand houden, - hij zegt hun aan dat het
‘uws ondanks oostelijk zal dagen’. Zijn gedichten zijn geladen met wrok, verzet,
opstand; hij heeft zich met de verworpenen, het proletariaat, solidair gemaakt. En
dat is niet
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alleen zijn menselijk ‘engagement’, maar ook het engagement van zijn poëzie. Elburg
behoort niet tot degenen die, door het onrecht murw gemaakt, alleen nog maar van
een schadeloosstelling in een onwezenlijk hiernamaals kunnen dromen:
Uw zweep slaat mijn huid tot een tijgerhuid
en ge denkt, hij zal door de glorende hoepel
der maan naar de hemel der vaderen springen;
hij zal op zijn flarden als velvetten zwingen
wel opstijgen in die beschilderde koepel
en zo.... maar niets komt er van uit.
Zoveel striemen ik heb, zoveel tralies mijn kooi
en gij staat aan die kant, en ik aan de deze,
met honderd millioenen die ook zijn te vrezen
voor die en die van uw allooi.

Elburg's droom is aards, een droom van een aardse lente. De lente, de mei, is telkens
weer het beeld waaronder deze vitale toekomst verschijnt, zoals de herfst symbool
is van het verraad aan deze toekomst en de winter het ‘kwaad seizoen’ representeert,
waarin wij nog gedwongen zijn te leven.
Wie intussen van deze marxistische poëzie slechts haat, rancune, afbraak zou
verwachten - de meeste mensen kennen nu eenmaal niets anders van de communist
dan de mistekeningen die onze dagbladpers zo gretig in omloop brengt - zou zich
wel zeer vergissen. De gedichten van Jan Elburg zijn doorgloeid van liefde voor de
mensen, - en waarachtig niet alleen voor zijn ‘makkers’, ‘genoten’, ‘kameraden’!
Dat hij deze liefde echter niet verstaat als een theoretische, ‘geestelijke’
aangelegenheid, blijkt bijna vers voor vers. Zijn poëzie staat gespannen van een
drang zich lichamelijk in het twistgeding tussen recht en onrecht te mengen, aan de
zijde van de ontrechten en vertrapten dezer wereld. Men leze het volgende gedicht,
waarin bovendien alle sentimenten die Elburg's sociale poëzie bepalen zijn
verdisconteerd, - m.i. een uitstekend vers:

Willen
Ik neem mijn buik op en wandel,
ik heb mijn ogen open,
ik heb mijn borst als kennisgeving aangeslagen.
ik zou die pijnboomhouten paal in mij
verticaal willen treffen met licht:
een lang lemmet licht om de dagen te turven.
Ik zou een rood totem willen snijden
waarom mijn hartstocht zich als wingerd slingert,
een beeld voor alledag, waaraan de vingers leven.
Ik heb te nemen.
Ik zou een mens willen maken uit wrok
en afgeslagen splinters: een winterman
met een gezicht van louter ellebogen.
En bomen zouden stampen bij zijn langsgaan
en had hij één minuut te leven,
rood zou hij zijn en rood van kindertranen
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Ik pak mijzelf als altijd weer tezamen,
ik zie het water aan,
ik neem mijn hongerige maag en wandel,
ik zie een eetsalon voor twintig standen:
wanden zijn er genoeg; hij vloekt
van een doorvoeld gemis aan ramen.
Luister toch wat ik zeggen wou:
in Florida schildert men negers zwart,
in Florida schilt men negers
en Spanje stinkt van het bloed.
Ik wou van mijn lijf een Korea maken,
ik wou mijzelf zijn beneden mijn middenrif,
ik wou een vlag zien kiemen uit een zaadje.
Ik zal het kiemen zien.

De meest intrigerende regel in dit verband lijkt mij de op twee na laatste: ‘ik wou
mijzelf zijn beneden mijn middenrif’. Op zichzelf kan men dat verstaan als de
uitdrukking van het ‘willen’ van alle experimentele jongeren. Uit het verband waarin
het staat moet men het echter wel verstaan als een verwijzing naar het Korea beneden
de 38ste breedtegraad, dat niet ‘zichzelf kon zijn’. Maar juist in een regel als deze
komen we de symboliek van de dichter op het spoor. Er bestaat voor hem een
ondergronds verband tussen bedoeld politiek feit en het ‘lichamelijk’ feit, dat ook
de mens van nu alleen maar boven zijn middenrif zichzelf mag zijn. En op dit soort
‘metathesis eis allo genos’ moet men voortdurend bedacht zijn. Er is een geweldige
drang tot lichamelijke expansie in deze poëzie, en ik geloof dat dáárin Elburg's
irrationalisme zich voorlopig het meest ongeremd en ongebroken uitleeft en tot
uitdrukking komt. Of het zo echter in de poëzie van een eventueel gerealiseerde
marxistische samenleving past?
Elburg's werk is dus vol van een in onze dichtkunst volstrekt ongebruikelijk sociaal
pathos. Maar ik moet zeggen dat het mij zelden overtuigt, - meer nog: het hindert
mij meestal. Niet als zodanig of op grond van zijn gerichtheid, maar omdat het,
ondanks zijn klaarblijkelijke oprechtheid, m.i. een niet voldoende gevuld en niet te
vullen pathos is; niet te vullen, gezien alleen al Elburg's uitermate subjectivistische
verhouding tot dat zo intrinsieke medium der menselijke gemeenschap, de taal.
Men heeft Elburg wel eens een samensteller van kruiswoordraadsels genoemd.
Nogal onvriendelijk, maar misschien niet helemaal ten onrechte. Wanneer men zijn
suggesties en associaties niet onmiddellijk weet te achterhalen, is men immers wel
genoodzaakt puzzelend naar sleutels en partiële ontsluitingen te zoeken, en daarmee
heeft men dan, gegeven enige intelligentie, meestal nog wel succes ook. In ieder
geval komt erin uit dat ook de smeder van deze wat zure kwalificatie de cerebraliteit
van Elburg's poëzie onder de mantel van het irrationele heeft onderkend. Ondanks
deze en andere bezwaren, hoe fundamenteel ook, vind ik Jan Elburg een buitengewoon
interessant en persoonlijk dichter. Waar hij slaagt, d.w.z. waar zijn intellect de ziel
in haar waarde laat, blijkt hij in staat tot beeldende evocaties van een diepte en ruimte
die ronduit visionnair zijn. Het
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zou mij dan ook niet verwonderen, wanneer Elburg zich tot een belangrijk dichter
zou ontwikkelen. Hij heeft in ieder geval gekozen voor een functionnele poëzie, - al
zièn wij die dan voorlopig niet op dezelfde wijze.
Wat mij tenslotte voor deze dichter inneemt is een opmerking die hij maakte in
het autobiografisch deel van zijn bijdrage aan Vinkenoog's bloemlezing Atonaal. Hij
schrijft daar te geloven, ‘dat de duistere fase in de moderne Westerse dichtkunst over
zal gaan, maar benut moet worden om het taalmateriaal tot het uiterste te leren kennen,
om in een nieuwe maatschappijordening met een vers van hoge kwaliteit uit de bus
te kunnen komen’. - Afgezien van het feit dat ik niet in die nieuwe
maatschappijordening geloof, ben ik blij met deze bekentenis. Blij omdat hier nu
eens iemand uit onze avant-garde weigert te doen, alsof het onbegrip voor de nieuwe
poëzie alleen maar voortkomt uit de botheid en kwaadwilligheid der lezers!
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Guillaume van der Graft
Geb. 15 Augustus 1920 te Rotterdam
Publicaties
In exilio, ged. 1946; Achterstand, ged. 1946; Poëzie in practijk, ged. 1948;
Mythologisch, ged. 1950; Landarbeid, ged. 1951; In memoriam M. Nijhoff,
ged. 1953; De vijf maagden, spel 1953; Vogels en Vissen, ged. 1953.
Hoe ver staan de moderne dichters af van de Beetsen en Ten Kate's uit onze literaire
prae-historie! Dat valt misschien het sterkst op, wanneer men naast hunlieder
‘letteroefeningen’ de poëzie van onze hedendaagse domineedichters legt, i.c. die van
Jan Wit en Guillaume van der Graft. Doet Jan Wit in sommige puntdicht-achtige
versjes dan toch nog éven denken aan de beste van die dichtende zieleherders, met
uitzondering van Piet Paaltjens, De Génestet, - Van der Graft (ps. van W. Barnard)
is onder de dichters van dit boek misschien wel degene, wiens dichterlijke
persoonlijkheid de meest markante trekken vertoont. Een typisch modern dichter in
ieder geval, die er verre van is de welgebaande wegen van het christendommelijk
dicht en ondicht te bewandelen. De zes bundels die hij tot nu toe publiceerde bevatten
ruimschoots voldoende materiaal om de lezer daarvan te overtuigen.
Van der Graft's debuut in de Helikon-reeks 1946, de bundel In exilio, was stellig de
verrassing van dat jaar. De titel houdt duidelijk verband met zijn gedwongen verblijf
in den vreemde, tijdens de oorlog. En we hebben enige bijzonder mooie verzen aan
dit exiel te danken, verzen van heimwee naar Holland voornamelijk, - naar het water
vooral, de zee, de Lek bij Vreeswijk en Vianen, de Nieuwe Maas. En der beste is
nog altijd, hóe vaak ook al gebloemleesd:

Lente in den vreemde
April - ik denk voortdurend aan mijn land.
Unter den Linden denk ik aan de olmen
zwaarmoedig langs een rinse waterkant,
aan steden waar de eeuwen traag vermolmen.
Ik denk aan buitenplaatsen en patrijzen,
de groene schaduw van het grachtenloof.
Ik kan niet helpen dat er lome wijzen
pianospelen in mijn achterhoofd.
Ik doe geen moeite om ze vast te houden,
de kathedraal zal wel verdronken zijn.
Er vloeit ergens achter de bronzen wouden
uit wonden in den einder donk're wijn.
Schroefwater dat om wrakke steigers kolkt
en in de brakke avondwind seringen,
schakeringen der stilte, wie vertolkt
in taal of atonaal uw aarzelingen?
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Toch, wie goed toeziet zal bemerken, dat het in de bundel In exilio niet gaat om deze
historische ballingschap zonder meer; de dichter ervaart haar vooral als ‘teken’ van
een àndere ballingschap, - diè namelijk waarin de tegenwoordige intellectueel, de
dichter, zich bevindt, geïsoleerd van iedere levende relatie als hij feitelijk leeft: een
enkeling, een individualist, die door de gemeenschap niet meer wordt geïnspireerd
en zijnerzijds ook háár niet meer inspireert. Lyra non davidica noemt hij de eerste
groep van zijn gedichten, met een geestige toespeling op de latijnse naam van het
Psalm-boek. Het exiel beseft Van der Graft als zijn ‘Seinsweise’: schuld en lot tevens.
En deze ‘Seinsweise’ is het - isolement van God, de naaste en de kosmos - van waaruit
wordt gedicht en die in In exilio dichterlijk wordt geïnterpreteerd.
Overigens is het niet per se ondragelijk in deze egocentrie te leven; althans niet,
zolang men zich toegesloten houdt voor het bewustzijn dat ze eigenlijk een
voorstadium is van het uiterste isolement, de dood. Dat blijkt overal in onze poëzie,
en zo ook bij Van der Graft, m.n. uit de reeds genoemde groep verzen: geheel
overgegeven aan zijn privé-ontroeringen komt de dichter tot verzen, die zich op een
uiterst lichtvoetige wijze in de wereld van het verlangen vermeien. En men kan dat
doorgaans verstaan als wat hij zelf noemt: ‘verlangen naar een levenslang verleden’.
De werkelijkheid, het heden, gebeurt slechts aan Van der Graft's afzijdige ik voorbij;
hij betrekt de dingen vrijblijvend op zichzelf, op zijn ‘achterstallige’ ik, maar weigert
omgekeerd op de werkelijkheid betrokken te zijn en zich op de toekomst te
‘ontwerpen’. Pas in de tweede groep, die dan ook de titel van de bundel draagt, blijkt
dat de dichter zich zijn isolement als een heilloze situatie bewust is geworden, zij
het dan dat het voorlopig alleen nog maar als lot wordt betreurd, - als schuld nog
nauwelijks onder critiek gesteld. Hij grijpt nog niet in; hij blijft nog passief ten
opzichte van wat zich aan hem en in hem voordoet. Toch geloof ik, dat hij reeds hier
de narcistisch-beschouwelijke levenshouding als een vlucht voor de existentie beseft,
- een inzicht dat voor zijn latere poëzie bepalend is gebleken.
De laatste groep van deze eerste bundel draagt dan de charmante titel: Hooglied
in laagland. In het ‘laagland’, in zekere zin het exiel, heft de dichter een ‘hooglied’
aan ter ere van de liefste. Men zou kunnen zeggen dat daarin de afzijdigheid dus in
principe doorbroken is, en tot een levende betrokkenheid geworden. Maar ook hier
speelt nog telkens een onwezenlijke heimweehouding de dichter parten - het is
trouwens niet zo dat deze verzen later zouden zijn ontstaan dan de rest van de bundel
-, de ‘decors’ zijn nog knap romantisch en tijdloos, ja zelfs de liefste wordt duidelijk
geromantiseerd. Dit wil intussen zeker geen critiek zijn op deze verzen; het is slechts
een constatering op grond van Van der Graft's latere ontwikkeling en de intenties
die hij in de loop daarvan heeft gerealiseerd. Ik ben zelfs van oordeel dat de in deze
groep ondergebrachte gedichten nog altijd tot het mooiste behoren wat deze dichter
schreef en dat ze in het algemeen tot de beste erotische poëzie uit onze moderne
literatuur moeten worden gerekend:
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Katinka
Ik zou zo graag hoog van de toren willen blazen
de paarse paarden in de schemering
een overbodige melodie in as.
Kijk, onder in de moestuin staat Katinka
met een goudreinet in haar handen
die houdt zij tegen haar keel.
Ik zou zo graag de appels willen horen ploffen
in het gras aan de voet van de toren
elegie van appels in 't gras.
Hoor, aan de rand van 't water staat Katinka
te roepen door haar spitse handen
en de weerschijn van het water is geel.
Ik zou zo graag laag over 't water willen scheren
met uit de galmgaten van de toren
de melodie van Katinka
met dauw in het haar en de galm van het water
weerspiegeld in haar ogen,
weerkaatst in haar keel.

De practisch gelijktijdig verschenen bundel Achterstand bevat, zoals de titel
suggereert, verzen die bij de samenstelling van In exilio waren afgevallen, nadat de
officiële publicatie van Van der Graft's poëzie door de oorlog was opgeschort. Het
boekje toont dan ook geen nieuwe aspecten, of het moest zijn dat hier, meer nog dan
in de andere bundel, het esprit van de dichter zich uitleeft in een zeer beweeglijke
humor, woordhumor vooral. Ik denk dan vooral aan de gedichten achterin, o.a. aan
de kleine cyclus Le carnaval des animaux:

Le cygne van Saint-Saëns
De zwanen blijven op zichzelf in koor
buiten de perken van het park en drijven
de maanschijf schakende de schelfzee door;
de zwanen zijn hun wanen één zet voor,
vandaar ook dat zij nimmer wenen
maar op een langverbeide cantilene
het hoofd opheffen nu ik zit te schrijven.

In Poëzie in practijk breekt wat de eerste bundel reeds vagelijk aankondigde op
eenmaal door. Ik bedoel: het besef dat het door en langs zich heen laten gaan der
dingen niet tot existentie leidt. Het is dit besef, dat in feite alle volgende bundels van
de dichter zal bepalen. Poëzie in practijk, - een vrij ‘onpoëtische’ titel. Met opzet,
want tot in deze titel toe beoogt Van der Graft protest aan te tekenen tegen de gangbare
opvatting over de aard der poëzie. Is zij niet veelal alleen maar het resultaat van een
werkzaamheid, die het leven afroomt op zijn aesthetisch-bruikbare motieven, - waarna
de room tot versjes wordt opgeklopt? En is de dichter dus welbeschouwd niet altijd
nog degene die, zonder het zelf te onderkennen,
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teruggetrokken op zijn ivoren toren verkeert en van daar af aesthetiserend het leven
beziet en bedicht? - In zijn eigen werk heeft Van der Graft het aestheticisme in elk
geval als de grote verleiding herkend. En zo tracht hij dan in zijn derde bundel de
ommezwaai te voltrekken: ook het dichten eist de keuze, de daad; het moet zijn een
ingrijpend, ‘handtastelijk’ dichten, een ‘dichten met de handen’, - poëzie in practijk!
Het gaat hem om een dichterschap dat niet meer aast op schoonheidsmomenten,
ergens buiten het leven om, maar dat middenin het leven staat en blijft staan, teneinde
‘in onze gedesintegreerde cultuur de eerste relaties te herstellen, nl. de existentie te
veroveren niet vóór, maar ìn het vers’, zoals Van der Graft het eens in een
belangwekkend essay, Uitzicht op een critische poëzie1), heeft gezegd.
Ik zie Poëzie in practijk dus als een uiterst significatief keerpunt, een bundel die
al onmiskenbaar verwijst naar de poëzie die Van der Graft nu schrijft. De achter dit
werk schuilgaande literaire motieven, die ik op grond van de titel aanwees, hangen
onlosmakelijk samen met het levensbesef van de dichter; wat hier aan essentiële
noties aan het woord komt kan alleen adequaat worden verstaan, wanneer men ze
hoort tegen de achtergrond van het bijbels getuigenis over wezen en positie van de
mens: wij leven ‘ten overstaan van het einde’. Het is de situatie waarin het Woord
is vlees geworden: feit, daad temidden van onze aangelegenheden. Al ons doen en
laten, ook het dichterwoord, is op dìt Woord betrokken, of het dat wil of niet, en
wordt erdoor ‘gericht’. Het is een Woord, dat een antwoord vergt in en uit ons bestaan:
Ik moet mijn woorden eindelijk gaan menen,
Gij hebt mij ter verantwoording gedaagd.

Het blijft dan ook niet bij de ‘Auseinandersetzung’ met God. Want waar Jahwe zich
aan de orde van ons leven stelt en de relatie tot stand brengt tussen hem en ons, daar
komen ogenblikkelijk onze ‘horizontale’ relaties in het vizier: de naaste, de liefste
in de eerste plaats; ook het kosmisch verband waarin wij zijn gesteld en dat een appèl
doet op ons bloed in de wisseling der seizoenen. Maar met liefste noch kosmos mag
de gemeenschap absoluut zijn. Er is een breuk die ‘zonde’ heet. De door het Woord
gestelde schepping is tot ‘natuur’ verworden, zoals wij zelf, en ons daaraan spontaan
over te geven is wèl onze drang, de drang van ons bloed, maar wordt ons door de
bijbelse God, de naijverige Jahwe, als overspel ontmaskerd.

Ten overstaan van het einde
Ten overstaan van het einde
en met het oog op u
beleef ik de laatste termijn, de
stilte van het uur U.
Omdat ik niet meer kan leven
en nochtans leven moet,
heeft God mij met u verweven,
liefste en dit voorgoed.

1) Zie Columbus, jrg. I.
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En wil ik bij u verblijven,
liefste en dit voortaan,
Hij zal mij van u verdrijven
tot Hem verdaan.

Dit is de eigenlijke spanning waarin de poëzie uit Van der Graft's derde bundel staat,
en feitelijk is het nog altijd zijn grote conflict. Wie meent, dat deze dingen nu toch
wel achterhaald moesten zijn en met onze ‘moderne’ problematiek niets meer
uitstaande kunnen hebben, leze dit werk. Misschien dat hij tot de conclusie komt,
dat, omgekeerd, onze hedendaagse problematiek reeds achterhaald was, nog vóór er
van existentialisme, personalisme, humanisme of welk ander -isme dan ook sprake
was. In ieder geval zal het iedereen duidelijk zijn, dat Guillaume van der Graft op
een zeer beslissende wijze onze religieuze poëzie heeft vernieuwd. En m.i. niet alleen
de religieuze poëzie - wat is dat trouwens: is niet alle werkelijke poëzie naar haar
aard ‘religieus’? - maar onze dichtkunst in het algemeen.
Van der Graft bedient zich van een idioom, dat er als bij uitstek op gericht is
verbanden bloot te woelen en verbanden te leggen, werkelijkheden te ont-dekken en
manifest te maken. Een taal, losgemaakt uit de overwoekering van rationalistische
begripmatigheid en spraakmakend onbegrip - m.a.w. weer tot oorspronkelijkheid
herleid - en een gebruik van metaphoren, die niet meer de nog maar al te zeer
usantionnele tierelantijnen zijn, maar suggesties waarin de zin van het vers zich
ogenblikkelijk intensiveert. De bijzondere taalgevoeligheid, waarover de dichter toch
al beschikte, wordt nu op de spits gedreven: hij neemt bij wijze van spreken woord
voor woord ‘radicaal’. Dat heeft echter ten gevolge dat hij soms geheime samenhangen
zoekt waar ze niet zijn en relaties gaat leggen die alleen op de klank af kunnen bestaan.
Voortdurend bereid op iedere ‘toespeling’ van de taal in te gaan, vervalt hij
herhaaldelijk tot woordspeligheid. En dan schiet het vers ten enen male te kort in
wat het beoogt: het woelt geen intrinsieke taalverbanden - en dat zijn, als het goed
is, levensbanden! - bloot, maar exploiteert slechts toevallige relaties en gelijkenissen
in de taal, laat staan dat het de menselijke situatie zou openleggen. De dichter toont
zich zo tóch weer ‘op het bijzondere belust’, - wat volgens Kierkegaard de kern van
het aestheticisme is. ‘Trouvailles’ van dèze soort zijn niet zeldzaam in Van der Graft's
poëzie:
Met woorden kon ik u niet vergenoegen,
al was ik ver genoeg van u vandaan.

Dat is alleen maar woordspel om het woordspel. En ook al werkt het gedicht zich
meestal gauw boven dergelijke geestigheidjes uit, - niet alleen in Poëzie in practijk,
maar ook in Mythologisch (eerste druk) en Landarbeid worden nogal wat verzen
door deze al te intelligente manier van uitdrukken vermoord. Op zijn best echter is
de woordspeling bij Van der Graft allerminst toevallig of gezocht - ik geloof trouwens
dat hij ze in 't geheel niet zoekt, maar zich er te gemakkelijk door laat overrompelen
- doch ontspringt ze aan de eigen structuur van het vers en is ze een evident
verbeeldingselement. De bewijzen daarvoor liggen overal in zijn bundels voor

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

147
het grijpen. Ziehier, willekeurig gekozen, het begin van Le mal de mer uit
Mythologisch:
Heeft Noach ooit bestaan? - Tenzij des avonds
na 't leven, als de nevels in de havens
hun arken de triomf slaan overal,
en 's morgens vroeg, nog vóór de zondeval,
wanneer water en licht om voorrang strijden
en de dag als een woonark langs komt glijden
met Noach als een vredesduif op til.

Niettemin blijft het waar: wie, zoals Guillaume van der Graft, de wortels der taal
dichterlijk-etymologisch wil blootleggen, moet voortdurend op zijn hoede zijn dat
de boom zelf niet kapseist. Dat is misschien nog altijd de eerste zorg die deze dichter
ter harte dient te gaan.
Het is noodzakelijk, nog even meer in 't bijzonder over Van der Graft's latere bundels
te spreken. In de eerste plaats dus Mythologisch, een bundel die ik, zéker in zijn
nieuwe samenstelling, tot de sterkste reken die door de nieuwe generatie werden
gepubliceerd. De titel moet vooral worden verstaan als een formele aanduiding van
de trant van deze poëzie. Ze heeft betrekking op een wijze van spreken, waarbij de
woorden niet logisch formuleren, geen aanduidingen zijn van dingen, maar namen
voor een werkelijkheid waarin mens en ding samen betrokken zijn: de mythe. Over
de essentiële dingen van het leven kan alleen op ‘mythologische’ wijze zinvol worden
gesproken. Zoals bv. de bijbel dat doet, - al heeft zij het dan over iets, dat geheel en
al ‘anders’ is dan de mythe, waaraan zij haar taal ontleende. Dit betekent intussen
dat de bijbelschrijvers weet hebben gehad van de ‘werkelijkheid’ der mythe. Zo ook
Van der Graft. De mythe is voor hem, wel verre van een ‘overwonnen standpunt’,
een dagelijks actuele realiteit die hem om zo te zeggen in het bloed zit. Het is de
mythe van ‘'t leven dat rust in zichzelf’ zoals hij het in het prachtige aanvangsgedicht
van de bundel, Het raadschap, noemt, - de mythe der natuur, die cirkelronde
algenoegzaamheid, waarin wij zijn opgesloten en waarop alleen door de God, die
zich in Jezus Christus present stelt, inbreuk wordt gepleegd. En dat deze dingen geen
kwestie zijn van intellectueel atavisme of flirt met het primitivisme, blijkt uit de
bundel Mythologisch zonneklaar. Juist via deze noties blijkt de existentie van de
moderne mens op een onontkoombare wijze in het geding. Men leze een vers als het
volgende, - opgedragen aan Aldous Huxley:

‘Ford!’
De dingen zijn 't onderdanig-zijn moe,
zij hebben ons met hun dood ingenomen.
Enkel in de diepe liften der dromen
dalen wij snel weer naar het leven toe.
Maar zonder dat het helpt; wij zijn geboren,
wij zijn getogen en wij zijn bewust;
wij hebben zelf de dingen toegerust,
zodat zij nu niet meer aan ons behoren,
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maar aan zichzelf. En wij aan d' eenzaamheid,
gevangen tussen de betonnen wanden
van liftkokers, grijs als gesleten tanden:
de dingen waar langzaam 't glazuur afslijt.

Het is de God, die zich in dit gedicht a.h.w. omgekeerd weerspiegelt, die Van der
Graft telkens weer - zelfs, zoals hier, in wat hij nièt zegt - belijden moet; onwillig
soms, een enkele maal ook verrukt om een plotseling opengeslagen perspectief, maar
altijd waakzaam en critisch.
Hoe pijnlijk dit critische levensbesef zich kan toespitsen komt wel het meest tot
uiting in de bundel Landarbeid. Dit boekje kwam in regeringsopdracht tot stand, en
misschien is het daaraan te wijten dat het niet helemaal het peil van Mythologisch
bereikt. Ik heb de indruk dat de dichter wat te veel op een bepaalde, zij het dan
zelf-bepaalde, vorm is doorgegaan. Niet dat het schema van drie maal vier regels,
gebaseerd op telkens twee ‘rijmnoties’, hem tot vlotte invuloefeningen zou hebben
verleid - er is ook hier ruimschoots genoeg experiment in het spel, al was het alleen
maar in de manier waarop, behalve een overvloed van gewaagde halfrijmen en
schijnrijmen, allerlei rhythmische varianten worden toegepast -, maar wèl komt het
mij voor dat sommige verzen te veel zijn doorgecomponeerd. Verschillende van deze
gedichten moeten het trouwens hebben van hun woordspeligheid om interessant te
zijn. Bij gebrek aan werkelijke inspiratie?
Overigens heeft Van der Graft's opdracht: een poëtische verbeelding te geven van
de reactie van de cultuurmens op het platteland en de plattelandssamenleving, hem
er wellicht meer dan ooit toe gedrongen, zich bewust te maken, waaruit de innerlijke
moeiten en weerstanden resulteerden, die hij als predikant in het saksische landstadje
Hardenberg ondervond en waarvan hij ook in Mythologisch al deed blijken. Het
schijnt alleen maar het onwezenlijk bestand van een volkomen afgesloten traditie en
een volkomen vertraditionaliseerde christelijkheid te zijn. Maar het is meer: Van der
Graft heeft ze doorzien als in wezen iets anders, als een mythische levensvorm waarin
men hier nog ongebroken leeft: gebondenheid aan de kringloop der seizoenen en aan
het beloop der dingen, waarin de mens ‘rust’ heeft, en God mèt hem. Een mythe,
door bijna niemand als zodanig onderkend, omdat zij immers christelijk is bemanteld
en geijkt. En Van der Graft heeft het geenszins als een idyllisch brokje romantiek
kunnen beleven; eens te meer beseft hij zich uit deze levensvorm en dit levensverband
geïsoleerd, - hij, de enkeling, die niet alleen zelf een diep verlangen koestert naar de
insistentie en onverantwoordelijkheid van een mythisch levensverband, maar die
zich bovendien als pastor verantwoordelijk weet voor de mensen die er feitelijk in
leven. Daarbij gevoegd het kwellend vermoeden, van nature in ieder opzicht ‘apart’
te zijn, - en het laat zich verstaan hoe schrijnend de verzen soms zijn die uit deze
noties ontstonden, schrijnend om hun meer dan ambivalente problematiek:
En alles is of alles is geweest.
Wat er gebeurt gebeurt als een herhaling.
Ik ben een pop, getekend uit verveling,
loop naast mijn lichaam en denk naast mijn geest.
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Een en ander wil intussen niet zeggen, dat de klok in Hardenberg alleen maar
gekweldheid en misère heeft geslagen. Er is nog altijd een zo grote overmaat van
speelse fantasie, flitsend associatievermogen en muzikaliteit in deze poëzie, dat zij
geheel uitgroeit boven de ‘arbeid’ (te verstaan in de zware, pregnante zin van het
woord), die dit land en deze mensen de dichter hebben gekost. En dat geldt vooral
voor de verzen die de bundel afsluiten, een vijftal zes-strofige gedichten, waarin Van
der Graft zich met enkele figuren uit de Hardenbergse samenleving bezighoudt, subs.
confronteert: De postbode, De gemeentearbeider, De chirurg, De doodgraver en....
De visser? Nee, Vissen heet het laatste gedicht. Een grapje? Men oordele zelf:

Vissen
In de Voorstraat van de schemer
zat een man. Ik zag hem aan
dat zijn schedel was verdwenen
in de bolhoed van de maan
en hij zat er zeer ijlhoofdig
onder dekking van die hoed
en hij viste diep gelovig
in de schaduw van zijn bloed
en hij viste zeemeerminnen
maar hij keek niet naar ze om
en toen schoten hem te binnen
golven van de hemelkom
en hij viste brievenflessen
gedagtekend ‘eeuwigheid’
en hij bleef maar aan het vissen
want hij kreeg steeds minder tijd
en hij viste ogenblikken
voetafdrukken en de angst
waar hij niet van scheen te schrikken
want hij viste om het langst
en toen viste hij tenslotte
Noachs duif en Jona's vis
en toen hield hij op en op de
Voorstraat viel de duisternis.

Het komt mij voor dat Van der Graft hier speels en mystificerend de meest essentiële
critiek op de vigerende christelijkheid - en niet alleen die van het platteland! uitspreekt.
De discussie met de mythe zet zich in Van der Graft's laatst-verschenen bundel,
Vogels en vissen, fel en agressief door. Meer nog dan tevoren gaat het hier om het
weggeroepen-zijn uit de insistente levensverbanden, om existentie, - menswording.
Er is nog altijd die hang naar de onver-antwoordelijkheid en ondermenselijkheid van
de mythe. Maar de dichter weet tegelijkertijd dat het een illusie is: hij is immers
geschapen, hij heeft een naam gekregen! En hij beseft:
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Ik kan mijn naam niet met zeeschuim bedekken,
ik kan haar (de zee) proeven, maar niet meer bereiken,
want ik ben niet genoeg onvoorbereid.

Hij kan alleen maar - en iets anders is, gezien zijn persoonlijke structuur, trouwens
niet mogelijk - ‘hier een huis bouwen waar het land uitscheidt’, op de grens van zee
en aarde, d.i. geschapen, maar notie hebbend van het ongeschapene. Een riskante
positie, want telkens weer zal hij in de verleiding verkeren de zin van het menszijn,
de wijsheid, aan de andere kant van die grens, in het oerelement, te zoeken. Maar
wijsheid, - ‘de zee zegt:

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

150
zij is niet bij mij’, zoals ergens in het boek Job staat. Het is ‘dwaasheid’ het bij haar
te zoeken en de dichter is zich daarvan helder bewust:
ik loop als een aardman binnen
bij bloedvriendinnen, bij
langverdronken godinnen.
Ik kruip in de schulp van het ei,
met de dierenriem binden
bedrogen goden mij.

Zo roept Guillaume van der Graft in deze bundel het ‘ongelovig-zijn’ uit, in naam
van Jahwe die een eind wil hebben aan onze religieuze horigheid aan de ‘goden’,
aan het vissen ‘diep gelovig in de schaduw van ons bloed’. Abraham, ‘aangaande’
wie het slotgedicht werd geschreven, is een sleutelfiguur tot het rechte begrip van
de bundel, - deze ‘vader des geloofs'’ (en geloof is iets anders dan onze gelovigheid),
die terwille van de menswording werd weggeroepen uit het ‘levenslang verleden’
van de mythe, de toekomst, de ‘Einmaligkeit’ in. Met hem begint de geschiedenis:
‘de wereld staat aan haar begin’.
Om dit inzicht voert de dichter een strijd met zichzelf. Hij ontveinst zich niet, dat
zijn diepste neiging naar het verleden uitgaat, - de God die hij beseft roept hem echter
de toekomst in. In het teken van welk van deze twee zal hij zijn heden stellen? - dat
is Van der Graft's voortdurend actuele probleem. Ten aanzien van de toekomst-mens
waartoe hij werd gestempeld, is het een ziekte, eenmaal geboren, zijn geboorte te
willen ontgaan; de dichter noemt haar ergens ‘diepwaterkoorts’. Ten aanzien van het
verleden dat hij nog voortdurend continueert daarentegen is een crisis ontstaan, toen
hij de ‘naam’ kreeg die hij ‘niet met zeeschuim bedekken’ kan, m.a.w. toen hij zich
door de bijbelse God liet wegroepen uit de zuiging van het oerbestand.
Verleden en toekomst, - ze hebben beide hun symbolen. Het verleden de vissen:
is het water niet het verleden-bij-uitstek; denk aan het vruchtwater in de
moederschoot? De toekomst de vogels, die zich losbreken uit het ei - een ander
mythisch symbool -, die opvliegen uit de bomen, de verte tegemoet, - ‘menselijke’
aspiraties, ook wel boden van God.
Overigens stel ik het zo toch te eenzijdig. Ik mag nl. niet suggereren dat vogels
en vissen overal in de naar hen genoemde bundel eenzelfde gefixeerde symboolwaarde
hebben. Zo zijn de vogels hier niet alleen symbool van de toekomst, maar ook van
de ‘bovenwereld’, zoals de vissen symbool van de ‘onderwereld’ zijn. Zowel
bovenwereld als onderwereld zijn de mens echter ontzegd; hij moet in de wereld
leven, anders niet. Waarmee in deze poëzie telkens Israël, het volk dat ‘ongelovig’
onderwereld èn bovenwereld heeft getart, in het vizier komt. In zoverre staan vogels
en vissen dan voor dezelfde drang om zich aan de existentie te onttrekken en treden
ze dus min of meer promiscue op. - Maar er is uitgesproken ook het besef, dat - ons
hedendaagse menszijn moge dan vooral ‘in het teken staan’ van de vissen, die willen
onderduiken en wegschieten in het grondwater van het onderbewuste; de tijd dat wij
‘vogels waren’ ligt zeker een halve eeuw achter ons - er is ook het besef dat ‘vogels
en vissen werden geschapen op één dag’. ‘En overmorgen’, zegt de dichter in het
titelgedicht, ‘zullen de
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mensen komen’. Daarin komt dan bovendien het eschatologische van Van der Graft's
problematiek weer eens tot uiting, nu onder dit aspect: menszijn is mensworden, we ‘zijn er nog niet’.
Naar de vorm heeft de poëzie van Guillaume van der Graft sedert Landarbeid wel
een radicale wijziging ondergaan. Laboreerden de verzen uit deze bundel misschien
in de eerste plaats aan hun te hechte vorm en aan de gevolgen daarvan, - Vogels en
vissen bestaat grotendeels uit vrije verzen. En daarin blijken voor Van der Graft
allerlei nieuwe mogelijkheden ontsloten. Bovendien zijn deze gedichten niet meer
zo overladen met vondsten en woordspelingen als voorheen. De dichter heeft
misschien het woord van Bloem: ‘Dichten is afleren’ ter harte genomen’. Ik kies ter
illustratie van Van der Graft's nieuwe, veel losser, manier van dichten het vers Tegen
de ketterij der straaljagers. Radicaler ‘on-klassiek’ qua versificatie zijn wellicht
gedichten als Onder de bedden doorkijken en Reisvaardig, maar deze lenen zich door
hun lengte niet ter citering. Trouwens, het door mij gekozen vers is stellig even
karakteristiek en bewijst bovendien nog eens duidelijk, beter zelfs dan het veel minder
sterke vers ‘Ford!’ uit Mythologisch (zie pag. 147), dat het mythisch levensbesef
van Van der Graft op de meest directe wijze verband houdt met de wereld van
vandaag.

Tegen de ketterij der straaljagers
Laten de vogels protesteren
tegen de branding, tegen het schuim
tegen de vliegende vissen
laten de vogels protesteren
tegen de opgezette vogels
tegen de vogelschemering
laten de vogels protesteren
geen voedsel meer zoeken, geen nesten meer bouwen
zodat het geen lente meer wordt
laten de vogels niet meer drinken
uit de liederenfonteinen
die ze aan hun snavels zetten
laten de vogels zich verschuilen
in de nesten van het donker
laten ze zweetdroppels worden
in de oksels van de nacht
laten de vogels ghandibeesten
monniken van assisi zijn
en laten de mensen zich bekeren
met hun woorden slaan van woede
dat de vogels niet meer broeden
met hun hart slaan van verdriet
dat de hemel stroomgebied
van de diepzee is geworden
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laten de mensen protesteren
met hun armen vol met veren
en een brok zon in hun keel.

Opmerkelijk is tenslotte dat de dichter zich in dit recente werk hier en daar in een
meer vertellende trant, in ‘gelijkenissen’, uit. En het verdient bovendien vermelding,
dat hij de laatste tijd nogal eens uitdrukkingsmogelijkheid heeft gezocht in het spel
en het versdrama, waarvan vooral Een ladder tegen de maan, in Roeping gepubliceerd,
de moeite van het lezen waard is. Ook die van het spelen?
Ik heb sterk het gevoel, dat Van der Graft zich met zijn nieuwe bundel definitief de
weg heeft gebaand naar een groot dichterschap en dat we op hemzelf de woorden
mogen toepassen, die hij in het kleine boekje In memoriam M. Nijhoff aan de vereerde
meester wijdde: ‘de taal / begreep steeds beter wat hij zeggen wilde’. Misschien was
Van der Graft in potentie allang een groot dichter; hij behoort althans tot de zeer
weinigen die zich van meet af aan hebben onderscheiden door een onverwisselbare
authenticiteit, en het komt mij voor dat wij daarvan nu eerst recht grote verwachtingen
mogen koesteren. Dat ik Van der Graft zie als ‘kopman’ van de poëzie die in het
verschiet is, hoef ik, na de dingen die ik in mijn inleiding schreef, niet nader uiteen
te zetten.
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J.W. Schulte Nordholt
Geb. 12 September 1920 te Zwolle
Publicaties
Het bloeiend steen, ged. 1943; Levend landschap, ged. 1950; Tijd voor
eeuwigheid, ged. 1953.
Dat in het werk van vele moderne dichters de natuur weer een rol ging spelen, is een
verklaarbare zaak (zie pag. 46), maar dat ook het landschap weer iets ‘doet’, zal jùist
degenen die ik in dit opzicht overtuigde waarschijnlijk verbazen. Wat is het landschap
tenslotte anders dan iets algemeens - het wóórd alleen al is zo hinderlijk ‘neutraal’
-, iets dat men beschouwt en dus hoogstens aesthetisch waarderen kan? Het landschap,
- men krijgt er geen ‘verhouding’ toe.
Niettemin zijn er tenminste twee dichters onder de jongeren, die wel degelijk een
verhouding tot het landschap hebben - en een intense! Ik bedoel de Zeeuw Hans
Warren en de winnaar van de Van der Hoogt-prijs 1952, J.W. Schulte Nordholt. Ze
zijn stellig enigszins aan elkaar verwant, deze dichters, maar meer nog van elkander
onderscheiden. Zo is Schulte Nordholt beduidend minder ‘primitief’; hij ziet zichzelf
bewuster in het landschap en beleeft zijn verhouding ertoe intellectueler. En dat komt
al dadelijk tot uiting in de titel van zijn tweede bundel, Levend landschap.
Zonder deze titel ook maar enigszins programmatisch te willen verstaan, meen ik
er toch iets van een heimelijke polemiek in te ontwaren: afwijzing van het
impressionisme enerzijds, verweer tegen de stromingen die alle landschappelijke
elementen uit de poëzie zouden willen weren anderzijds. En ik geloof dat deze
bedwongen agressiviteit gerechtvaardigd is. Het gaat bij Schulte Nordholt immers
niet om ‘het’ landschap zonder meer, maar veeleer om dat specifieke landschap
waarbinnen zijn leven zich afspeelt. Niet het ‘uiterlijke’, dóde landschap der
impressionisten, maar het landschap als levende, leven-bepalende werkelijkheid, als
‘eigen achtergrond’. En zijn poëzie is a.h.w. vanuit die achtergrond, vanuit het
landschap gesproken. Het is dan ook niet alleen het Noordhollandse waterland, waar
hij enige jaren woonde, dat in verschillende van deze gedichten (zie de bundel Levend
landschap) gestalte krijgt - en welk een verrassend klare gestalte! -, maar tevens de
dichter zelf, die aan dit gebied van water, weiden en wolken zichzelf beleeft.
Daarmee is echter nog lang niet genoeg gezegd. Wie goed toeziet zal nl. bemerken
dat het landschap bij Schulte Nordholt niet alleen maar een geografische
aangelegenheid is. Landschap, - het betekent hier welbeschouwd: levensachtergrond.
En zo heeft het, behalve geografische, ook genealogische uitgebreidheid: de dichter
beseft zijn intrinsieke verbondenheid met het voorgeslacht. Dat kon al blijken uit
zijn eerste, illegaal verschenen bundeltje Het bloeiend steen (gepubliceerd onder
pseudoniem W.S. Noordhout), bv. uit het, overigens vrij zwakke, sonnet Holland,
dat begint met het hollandse landschap op te roepen en dan als volgt eindigt:
Dit is mijn land: er leeft een groots verleden,
de Prins, die ervoor instaat met zijn bloed,
Vermeer, die Delft de schoonste maakt der steden,
Spinoza, die de liefde Gods vermoedt,
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en Gorter, die de Mei is ingetreden, dit is mijn land, het edel Neerland soet.

De dichter weet zich te staan in ‘de lijn der geslachten’; en de dingen uit handen van
het voorgeslacht ontvangend, ervaart hij het leven als goed. Vandaar dan ook dat
bijna tè huiselijke gegevens als gezin, vrouw, kind, ja... de familie, zin en betekenis
hebben:
Beste oom, wij hebben u vandaag
op het kerkhof van het dorp begraven -,

zo begint één van de verzen uit de laatstverschenen bundel, Tijd voor eeuwigheid, maar men dènkt er niet aan het gedicht als ‘negentiende-eeuws’ te qualificeren.
Deze zin voor traditie houdt stellig verband met 's dichters saksische afkomst; hij
is a priori ‘traditioneel’ van instelling. Zo staat hij bv. ook veel meer open voor
allerlei traditioneel-christelijke geloofsvoorstellingen dan sommige aan hem verwante
protestanten als Van der Graft, Charles en schrijver dezes; hij is ‘griekser’ dan één
van ons. Men leze het slot van Doodsbed:
De schemer valt. Ik hoor het wieken van
de vleugels van de vogel van de ziel.
Wat blijft er over? En wie zijt gij dan?

Het is begrijpelijk dat Schulte Nordholt's houding tegenover de traditie ook tot
uitdrukking komt in vorm en woordkeuze van zijn poëzie. Hij is zeker geen
‘belangrijk’ dichter, in die zin dat hij een nieuw poëtisch perspectief zou openen.
Het kost bijzonder weinig moeite, om zijn dichterlijke afkomst te bepalen: de invloed
van Nijhoff, en, àchter Nijhoff, die van Rilke is duidelijk aanwijsbaar, al heeft hij ze
reeds in Levend landschap persoonlijk genoeg verwerkt. Trouwens, dat zijn zin voor
traditie geenszins traditionalisme impliceert, blijkt wel uit het feit dat Schulte Nordholt
voor vele van zijn ontroeringen een geheel eigen en overtuigend-gehanteerde vorm
wist te vinden, die wellicht even doet denken aan het middeleeuwse douzain, maar
daarvan zeer wezenlijk verschilt: een soort diminuendo-vorm, waarbij het vers bestaat
uit drie strofen van resp. vijf, vier en drie regels.
Wat men als een m.i. meer gegrond bezwaar tegen deze poëzie zou kunnen
inbrengen is haar gebrek aan spanning; dat hangt ongetwijfeld samen met de
omstandigheid dat er voor Schulte Nordholt in de grond van de zaak geen brandend
probleem bestaat, - geen probleem waarmee hij coûte que coûte zou moeten
klaarkomen. De grondtoon van zijn gedichten is die van een argeloze vreugde om
de goedheid van het leven. En deze prille geluksstemming deelt zich onmiddellijk
aan de lezer mee, - reden waarom ik persoonlijk toch wel dankbaar ben voor het
optreden van deze dichter in onze doorgaans rijkelijk problematische literatuur van
na de oorlog.
Er is trouwens geen sprake van dat dit geluk onaangevochten zou zijn; in Tijd voor
eeuwigheid lijkt het zelfs fundamenteel geschokt. Neen, deze dichter heeft zich stellig
geen paradijs buiten de werkelijkheid geschapen!
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Maar er is telkens ook weer een onverklaarbare mogelijkheid van geborgenheid,
warmte, goedheid gegeven: het landschap - ‘Dit is het landschap waar ik mij
verschuilen / kan als het leven mij naar 't leven staat’, zo opent de bundel Levend
landschap -, de huiselijke haard, de God van zijn vaderen. En daarín en daaráchter...
de droom, waarin en waardoor hij ze als geborgenheid ervaart.
Het is niet toevallig dat dit woord ‘droom’ in Schulte Nordholt's verzen zo
veelvuldig, naar mijn smaak tè veelvuldig (vooral in het rijm!), voorkomt, want het
is het kernwoord van zijn poëzie: symbool van het hunkerend verwachten dat haar
overal doortrilt. Deze aardse werkelijkheid, - ze is voor de dichter niet het een en al;
er is een andere werkelijkheid op komst, de werkelijkheid van Gods Rijk. Trouwens,
niet alleen de dichter ‘droomt’, ook de dingen ‘dromen’, de bomen vooral, die zoveel
op de mensen lijken, - en dat is hier meestal geen cliché, maar de volkomen adequate
uitdrukking voor wat Schulte Nordholt overal om zich heen beseft: de ademloze
verwachting van de gehele schepping. Wel wordt een enkele maal met het nog altijd
niet in vervulling gaan van die verwachting geworsteld, zoals in het prachtige vers
dat hier volgt, één van de beste geloofsgedichten die ik ken:

Blumhardt
Hij had zijn koets zijn hele leven lang
klaar staan met paard en tuig, om, als de tijden
vervuld zijn zouden en de grote zang
der engelen zou klinken, uit te rijden
in hoge hoed en zondags-zwarte kleren,
rechtop achter het trappelende paard,
zijn Heiland tegemoet, die weer zou keren
- en nu voorgoed - als Koning op deze aard.
God, wat hebt Gij gedaan met zulk een hart,
dat zozeer heimwee was en grote dromen?
- Het moet stil liggen wachten in de grond.
En wat doet Gij met ons, die in een zwart
getij U om Uw laatste wederkomen
roepen met een vertwijfelende mond?

Meestal echter is er het besef dat zich reeds hier en nu iets van die werkelijkheid
Gods manifesteert: dáár waar het leven wordt aanvaard en geleefd als een geschenk,
als iets dat boven zichzelf uit- en achter zich terugwijst. Ik meen dan ook dat het
woord ‘droom’ in Schulte Nordholt's gedichten heel vaak iets te maken heeft met
diè innerlijke houding tegenover de dingen, waarvoor de kerk het woord ‘geloof’
bezigt.
Het is waar, Schulte Nordholt's laatste bundel is ‘grijzer’ dan Levend landschap.
Een poëzie van regen en dampigheid, zou men kunnen zeggen. Het uitzien naar
vervulling schijnt grotendeels te hebben plaatsgemaakt voor een besef van
onvervulbaarheid; er zit iets van deceptie achter veel van deze nieuwe verzen:
en dat ik daar plotseling zeker wist
dat een mens maar een boom tussen bomen is
een langzame plant in een eeuwige mist.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

156
Dat heeft er overigens niet toe geleid, dat de dichter eeuwigheid voor tijd heeft
verkozen. Juist andersom: hier spreekt zich een trouw aan de aardse existentie uit,
die mij deze bundel uitermate lief doet zijn, een niet aflatende aandacht voor ‘de
onbestemde geheimen die de zin des levens’ zijn: er is ‘tijd voor eeuwigheid’. - Laat
ik ten voorbeeld één van deze gedichten in zijn geheel citeren:

Leven
Wat doen jullie daar op de aarde? Wij leven,
Wij rijden op fietsen de straten door.
Wij kijken de vogels die langs komen zweven
zuchtende na. Zij roepen ons, hoor!
Wij luisteren naar ze, een en al oor.
Wij zitten aan tafel, wij praten en eten,
wij schrijven de dromen van 's nachts in de dag.
Wij zouden zo graag van de hemel wat weten,
de hoge hemel, maar ièts als het mag.
Wij leggen de voeten straks bij elkaar,
dan worden wij aarde en langzaam vergeten,
dan vliegen de vogels op uit ons haar.

Behalve de ondertoon van levensaanvaarding is er nog een andere reden, waarom
de poëzie van Schulte Nordholt mij lief is. Het is deze, dat we hier toch wel met een
buitengewoon fijnzinnig dichter te maken hebben. Dat blijkt ten duidelijkste uit de
voorname gereserveerdheid die hij t.o.v. de eigen ontroeringen aan de dag legt, een
gereserveerdheid die m.i. zelden ten koste gaat van de bewogenheid der poëzie;
integendeel, zij verschafte hem de winst van een opmerkelijk inlevingsvermogen in
de psyche van andere gestalten dan het onmiddellijke ik. Ik denk hierbij vooral aan
zijn reeks Odysseus-gedichten uit Levend landschap, die tegelijkertijd getuigen van
een talent tot objectivering van eigen psychische processen, dat vrij zeldzaam is in
onze nieuwe poëzie. Ze zijn ‘objectieve lyriek’ van de beste soort. En men is er
beslist niet mee klaar, deze en dergelijke verzen (die over sprookjesfiguren bv.)
schouderophalend uit de cultuur- en godsdiensthistorische werkzaamheid van de
auteur te verklaren, - beter deed men het omgekeerde!

Odysseus
Voordat ik voor de lokstemmen bezwijk,
roepend naar mij achter de laatste grens,
- want waarom anders zwerf ik, sterf'lijk mens,
de randgebieden door van 't dodenrijk,
dan uit een diepe, heimelijke wens? voordat ik meer word dan ik nu nog ben,
keer ik terug, mijn kleine leven in,
en groet de dingen die 'k van kindsaf ken
en zoek daarin des levens diepste zin.
O liefde, huis en haard, mijn vrouw en zoon als ik u weervind tot een nieuw begin,
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Het is overigens opvallend, dat verschillende van onze na-oorlogse dichters zozeer
door Odysseus worden geïntrigeerd: Voeten, Deak, Van der Plas, Schulte Nordholt...
Men zou er bijna toe komen hen, de strekking van het oude verhaal overnemend, de
‘dichters van het compromis’ te noemen, wanneer dat woord ‘compromis’ niet zo'n
compromittante betekenis had gekregen. Ik wil nl. zeker niet zomaar suggereren, dat
zij hun idealen, welke dan ook, zouden hebben verraden, maar veeleer dat zij het
onbereikbare voor het bereikbare hebben ingeruild. Odysseus ís geen
gecompromitteerde, wanneer hij terugkeert tot ‘huis en haard, mijn vrouw en zoon’;
bij alle avontuur is dit heel voor-de-hand-liggende, hoe (welhaast) onbereikbaar ook
in werkelijkheid, heimelijk het verlangde gebleven. En met name bij Schulte Nordholt
heeft de belijdenis van het gewone leven, die we niet alleen in zijn Odysseus-cyclus
maar overal in zijn werk vinden, niets compromitterends.
Tenslotte: het is in vele opzichten interessant de ontwikkeling van Schulte Nordholt's
talent na te gaan. Men legge daartoe maar eens zijn eerste bundel Het bloeiend steen
naast de beide andere. Ook in Het bloeiend steen reeds is het de droom, die dit
dichterschap beheerst. Niet verwonderlijk trouwens, want de bundel ontstond toen
de dichter tijdens de duitse bezetting in gevangenschap verkeerde. Maar wat in déze
verzen nog onbeholpen, ofschoon vaak sympathiek, naar uitdrukking zoekt en dan
veelal al te clichématig onder woorden komt, - dat heeft in Levend landschap en
vooral in Tijd voor eeuwigheid overtuigend gestalte gevonden. En wel in een
vanzelfsprekend-gave vorm, die eens voor al dichterlijke fraaiïgheden missen kan.
Was daarvan in Levend landschap nog wat te veel aanwezig, in de nieuwste bundel
zal men zulk een soort niet-functionnerende schoonheid nauwelijks meer aantreffen.
Nogmaals, Schulte Nordholt kan het missen: zijn poëzie heeft overtuigingskracht te
over in de helderheid en sobere eenvoud, waarop hij zich blijkbaar steeds meer
toelegt.
Ik meen dus dat er redenen genoeg zijn om niet mee te doen aan de vooral onder
critici en recensenten steeds meer veldwinnende mode, om deze, inderdaad
‘traditionele’, dichter geringschattend te behandelen tot meerdere eer en glorie van
de ‘modernisten’. Het moge dan waar zijn, dat de uitreiking van de Van der
Hoogt-prijs aan Schulte Nordholt destijds een discutabele zaak was, maar zou het
geen pas geven eindelijk op te houden met hém daarvoòr te laten opdraaien? Wie
weet bovendien met de heimelijke intentie, toch maar goed te laten uitkomen, hoe
geavanceerd men wel is...
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Michael Deak
Geb. 18 September 1920 te Alkmaar
Publicaties
Rederijk, ged. 1946; De vrouwenval, ged. 1947; Aphroditis, ged. 1950;
Kruiswegsonnetten, 1950.
De Alkmaarder Michael Deak (ps. van S. Kapteyn) is een dichter die in onze nieuwe
poëzie een nogal aparte plaats inneemt. Misschien heeft men weliswaar de neiging
zijn werk, onder verwijzing ‘Aafjes’, ad acta te leggen in het Criterium-archief, maar dat zou toch wel een te goedkope manier van poëzie-beoordelen zijn, al is ze
tegenwoordig zeer in trek. Bovendien ziet deze beoordelingswijze volkomen over
het hoofd dat Deak's poëzie, opgenomen in een Criterium-bloemlezing als bv.
Hoornik's Twee lentes, ook daar een eigen plaats zou hebben ingenomen,
onverwisselbaar zelfs naast die van Aafjes.
Michael Deak vertegenwoordigt een genre, dat eigenlijk nergens meer zo
consequent wordt beoefend, - en ook eigenlijk niet meer kàn worden beoefend: dat
van de poëzie als elegant spel. Ik wil niet beweren dat zijn werk daarmee ten enenmale
zou zijn gekarakteriseerd, maar dit is toch wel de globale indruk die men na lezing
van zijn gedichten overhoudt. Deak is een typisch ‘poëet’, een rederijker - zij het
een alleszins moderne - of misschien meer nog een renaissancist. Hij is nl. niet alleen
verzot op ingewikkelde woordspelingen, zoals deze:
Ik ben de nachtvorst der verlopen rozen
en elke nacht loopt er één roze in;
ik ben de wisse dooi van de vorstin...

maar misschien meer nog op fraaie, harmonische vormen. Dat komt al dadelijk tot
uitdrukking in zijn evidente voorliefde voor uitgebalanceerde dichtschema's als
sonnet, rondeel, triolet en ballade, vormen die hij - het moet gezegd - op een
meesterlijke wijze hanteert. En als men er gevoel voor heeft, kan men telkens weer
verrukt volgen, hoe Deak de meest ongedachte arabesken en sierlijke figuren door
zijn poëzie trekt. Het is de zwierige traditie van Hooft, die in deze dichter weer stem
en gestalte heeft gekregen. Niet zozeer diens voorkeur voor klassieke motieven, als
wel zijn levendig esprit en de intelligente beheersing daarvan.
Er is bovendien ook, en heel duidelijk, iets van het rococo in dit werk: van het
schoon-opgesmukt ten dans gaan, een dans ter werving van wéér een uitverkorene
tot het vluchtig spel, dat snel alle stadia van toegenegenheid tot razernij en
languissante verveling zal doorlopen. Want Deak's voorliefde voor schone en rijke
vormen uit zich zeer terdege óók in het ene, oneindig gevarieerde thema van zijn
poëzie: de vrouw in haar pure lichamelijkheid. Hij is de minnezanger bij
uitnemendheid van deze dichtergeneratie, beslist minder verbloemend dan de
middeleeuwse trovères, maar even ‘vindingrijk’ in het ontwerpen van zijn hoofse
metaphoren. Overigens moet ik zeggen, dat hij mij daarin wel eens te driest is, dat
hij m.a.w. de grenzen overschrijdt van de fijnzinnigheid, waarvan juist hij het m.i.
moet hebben. Ik vermoed dat zijn kennelijke bewondering voor de middeleeuwse
rokkenjager-dichter François Villon daar enigszins de oorzaak
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van is. Een affinititeit die in Deak's balladen, vooral in de Ballade van den likkebroer,
tot opmerkelijke resultaten heeft geleid, maar die in de veel meer geciseleerde
sonnetten een enkele maal brokken veroorzaakt. De gewaagde toespelingen die in
de ruige, volkse schoonheid van Villon volkomen op hun plaats zijn, doen bij Deak
gemakkelijk grof, zo niet pervers aan. Temeer omdat het ‘grof-zinnelijke’ bij Villon
tenminste aan de orde komt in brutale scènes van allure, bij Deak veelal in wat ik
zou willen noemen het klein gefrutsel. Men kan zich bij hem in het boudoir van een
demie-mondaine wanen, bedweld door geurtjes, kleurtjes etc. en ingewijd in de
verfijndste kunstgrepen der minne. Vaak echter geef ik mij graag aan de finesse van
deze minnelyriek gewonnen. En zou een ontvankelijk vrouwenhart geen gevaar
lopen, zich reddeloos aan haar (hem) uit te leveren?
Ik merkte al op: er gaat een sterk-wervende kracht uit van deze gedichten. Al
schijnt het mij toe, dat die kracht minder gelegen is in de gloed van Deak's poëzie
dan in zijn charmante gebaren. Hij is een galant verleider, en de titel van zijn tweede
bundel, De vrouwenval, lijkt mij dan ook uitzonderlijk goed gekozen.

Vraag om antwoord
Als je dit leest - in het geheim wellicht,
want liefdes rijkste is zonder rijk gebleven moet je maar denken dat dit klein gedicht
alleen voor jou vanavond is geschreven.
En sidderen straks je spiegelborsten even,
op vingertoppen uit hun kleed gelicht,
dan is 't van zonden, allereerst bedreven,
die je mij schenken zou om dit gedicht.
Ik wil wel weten wat een lied aanricht
in 't meisjeshart met zijn verborgen leven,
en waar de brand woedt die ik heb gesticht.
Schrijf mij vannacht een brief van geen gewicht,
wat woorden die op de avondwind aandreven:
een billet doux dat ons tot niets verplicht.

Er zijn na de oorlog drie gedichtenbundels van Michael Deak verschenen. De eerste,
Rederijk, doet nog erg zwak en heterogeen aan. De titel is op een voor deze dichter
karakteristieke wijze dubbelzinnig. Ze geeft enerzijds min of meer afficherend - en
dan ook niet helemaal betrouwbaar! - aan, wat voor poëzie de lezer te wachten staat.
Anderzijds echter hangt ze vooral samen met de eerste groep verzen van de bundel:
het Rederijk, alias het rijk der Rede, is Deak's benaming voor het priesterseminarie,
waar hij gedurende enkele jaren humaniora studeerde. Deze cyclus sluit af met een
‘adieu seminaristen’: Deak heeft de gebondenheid van het ‘Rederijk’ ingeruild voor
de spontane vrijheid der zinnen.
Dat betekent niet dat de dichter ook het rooms-katholicisme heeft vaarwel gezegd,
hetgeen wel blijkt uit de kleine reeks Kruiswegsonnetten, eerst veel later door hem
gepubliceerd; poëzie die merkwaardigerwijs op de passiepoëzie van de protestantse
dichter Revius geïnspireerd lijkt:
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Jezus, míjn last maakt U de schouders voos;
Jezus, míjn leed is onder 't kruis gebleven;
Mijn roeden slaan aan 't bloeden roos na roos.

Maar sprekender nog komt het feit dat deze dichter niet van zijn geloof los raakte in
iets anders tot uiting. Hierin, dat hem altijd iets als een kwaad geweten is blijven
kwellen, zoals uit die eerste bundel op meer dan één plaats blijkt. Trouwens ook, en
misschien in nog sterker mate, uit de veel meer consequent-libertijnse gedichten van
De vrouwenval, bundel waarin het ‘woordspelige’ met de titel Rederijk aangeduid,
veel overtuigender tot zijn recht komt dan daar, - hand in hand met het overspelige,
zou ik bijna zeggen. Geraffineerder erotische poëzie is in ons land waarschijnlijk
niet geschreven, althans gepubliceerd, zeker niet in de laatste vijftig jaar. Maar zelfs
in deze gedichten is het kwaad geweten voortdurend aanwezig, al was het alleen
maar als die donkere ondertoon van vele gedichten: onbevredigdheid, weerzin, spijt,
soms ook als beginnend berouw, - in elk geval als een vage notie dat ‘er iets ís’ met
de vrijheid in sexualiis.

Ontwakend
De nanacht talmt, - de dag heeft geen gezicht.
'k Herken u niet die naast mij zijt gelegen;
er ligt mij niets meer aan de lust gelegen;
een bittere weerzin meerdert met het licht.
Wees zwijgzaam nu, en sluit uw ogen dicht ik kom uw schoot op lichaams landkaart tegen,
ik ga mijn vinger op de kaart bewegen
en vind uw mond met lippen half gezwicht.
Bezeten mond, razende, rode mond
die door uw beet de bijslaap hebt bezegeld, hoe wordt een kus tot kozen afgerond
en razernij tot rust en roes geregeld;
des lichaams wig die 't lichaam wiegt en wegelt
'n gesloten oord, veraf, - een oud verbond...

In de derde bundel breekt het besef van dat ‘iets’ dan op eenmaal door. Aphroditis
noemde Deak dit boekje. Naar analogie van diphtheritis, bronchitis etc. derhalve: de
aphroditische ziekte. Deak ervaart het als een ziekte van het hart, dat het zich
onophoudelijk opnieuw verlieft; dat het de liefde minder om de geliefde dan om de
liefde zelf begeert; dat het weigert in de vrouw, juist in haar, de ‘naaste’ te ontmoeten.
Maar van iemand die zó'n titel aan een bundel gedichten geeft, kan men eigenlijk
verwachten dat hij al op weg is naar ‘herstel’. Dat blijkt dan ook het geval. Is het
eerste deel van Aphroditis nog geheel geladen met erotomane geobsedeerdheid, aan
het slot van de bundel komt het, door de ervaring van het sanatorium heen, tot een
meer ‘menselijk’ liefdes- en levensbesef. Dat laat zich trouwens verstaan, want Deak
heeft om leven en liefde moeten worstelen. Er is nu bovendien één onmisbare vrouw
in het geding, en aan haar is de weliswaar zeer precieuze, maar in vele opzichten
bewonderenswaardige reeks trioletten middenin de bundel opgedragen:
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De sneeuw van witte lakens maakt
de winter niet, mijn lievelinge,
maar 't bed het beste van de dingen de sneeuw van witte lakens maakt
het goud zo rond van onze ringen,
zo stout uw mond, zo na uw naakt, de sneeuw van witte lakens maakt
de winter niet, mijn lievelinge.

Intussen gaat mijn persoonlijke voorkeur, behalve naar de joyeuze Ballade van den
likkebroer, toch uit naar Deak's sanatorium-gedichten; ze zijn even knap van structuur
als het vroegere werk, maar de vaak té precieuze opzichtigheid heeft hier
plaatsgemaakt voor een innerlijker schoonheid en het te anecdotisch-descriptieve
voor werkelijke lyriek, die toch blijkbaar telkens weer liefst de taal van gemis en
verlangen spreekt.

Odysseus
Odysseus op de rede van een bed
en zonder zeil en zonder z'n gezellen,
met enkel avonturen te vertellen
en door de ziekte Circe zeer besmet.
De nacht is een zwart venster met één ster
en 't eiland is zo ver en onbevaren
en elke droom bedrog die doortocht ware
en elke dag de dag van maanden her.
Soms spoelen hoge meisjesstemmen aan
die in het voorjaar zijn op drift geraakt dan gaat de wind geruisloos over zee.
En helder treedt in een kristallen traan
die van heur haren het hecht vlechtwerk slaakt,
eeuwig en eenzaam als Penelope.

Deak is van alle in dit boek behandelde dichters degene die in verhouding misschien
het grootste aantal gelukte gedichten op zijn naam heeft: een gemakkelijk object
voor bloemlezers, - zij kunnen zowat een derde van zijn werk zó gebruiken. Niettemin
komt men zelden van hem onder de indruk, tenzij van zijn aesthetisch brille. Ik geloof
dat juist aan een poëzie als de zijne wij ons het gemakkelijkst bewust worden, dat,
hòe schoon en appreciabel zij ook moge zijn, wij toch eigenlijk iets anders van poëzie
zijn gaan verwachten. Het is waar, aan wat Deak te zeggen heeft zijn de vormen die
hij koos volkomen adequaat. Maar zijn werkelijkheid is vrij oppervlakkig en er wordt
in zijn poëzie weinig uitgediept. Au fond lijkt de hele problematiek van deze dichter
meer moralistisch dan existentieel bepaald: het weten dat heel zijn polygaam bedrijf
- in werkelijkheid of droom - toch eigenlijk ‘niet mag’. Heel veel van zijn verzen
kan ik eerlijk gezegd alleen maar lezen als wensdromerige reacties op de vigerende
moraal. (Al zijn ze daarmee niet zonder meer veroordeeld.) Vandaar dan ook dat ik
met de groep Sanaphrodieten uit zijn laatste bundel zo blij was. Maar... het is al weer
drie jaar geleden dat dit boekje verscheen en sedertdien publiceerde Deak zelfs geen
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Paul Rodenko
Geb. 26 November 1920 te 's-Gravenhage
Publicatie
Gedichten, 1951.
De Gedichten van de Hagenaar Paul Rodenko - tot nu toe zijn enige bundel - realiseren
wel de meest absolute plastiek die ik mij in poeticis denken kan. Hier is wat ik zou
willen noemen het ‘lyrisch bestand’, dat iedere klassiek-georiënteerde poëzie eigen
is geweest, tot een minimum gereduceerd. Elk sentiment bijna, elke gedachte is
rechtstreeks tot beeld getransformeerd en verstelligd. En ook al staat niet ieder beeld
ogenblikkelijk op uit de taal, - meestal volvoert Rodenko zijn bedoelingen met een
zo grote trefzekerheid, dat zijn beelden zich eens voor al aan mij opdringen met heel
de besefsinhoud die zij vertegenwoordigen. Wie kan zich bv. onttrekken aan de
suggestie van deze kleine

Prelude tot een Oekraïns epos
Stormen jagen over de steppe
junckers jagen over de steppe
dorpen schuiven klagende
in hun foedraal
van rook
Wie zal de gitaar van mijn ziel bespelen
wie zal de gitaar van mijn dorp bespelen
een meisjeshand
heeft zeven snaren doorgeknipt
ze zijn gesprongen met een klein geluid van eksters.

Metaphorisch kan men deze beeldvorming eigenlijk niet noemen, althans niet wanneer
men dat woord in de gebruikelijke zin opvat. Er wordt in deze poëzie immers niets
vergeleken; er is geen sprake van parallelieën die al dan niet via een ‘als’ in de
gedachtegang van het vers worden ingehaakt, ter verduidelijking of alleen maar ter
verfraaiïng, als ornament. In zoverre is Rodenko wel de meest radicale tegenvoeter
van de dichter die ik zoëven behandelde, Michael Deak. Rodenko's verzen willen
zèlf meteen beeld zijn; en in díe zin zou men zijn poëzie dus een metaphorisch,
overdrachtelijk spreken par excellence kunnen noemen. Ongetwijfeld is dit een
doelstelling, die door veel moderne dichters wordt nagestreefd - in mijn inleiding
wees ik daar al op -, maar zij werd tot nu toe nergens zo radicaal en bijna monomaan,
maar toch ook frappant verwerkelijkt als in de poëzie van deze dichter; en ik heb
daarmee dan vooral de tweede helft van zijn bundel op het oog.
Overigens begrijp ik heel goed de bedenkingen van hen die Rodenko, al naar zij het
uitdrukken, ‘ziel’, ‘hart’, ‘menselijke diepte’ ontzeggen. Want, inderdaad, wie slechts
prijsstelt op een gevoelige vertolking en uitwerking van ‘algemeenmenselijke’
gevoelens, kan in Rodenko's Gedichten niet terecht. Op deze bedenkingen ingaand,
zou ik echter allereerst de vraag willen stellen, of poëzie ons dan altijd en direct moet
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Kan het onder gegeven omstandigheden niet voldoende zijn, zich bv. ‘alleen maar’
visueel in trilling te laten brengen? Ik ben ervan overtuigd: wie zich op deze, aan de
aard van zijn poëzie beantwoordende wijze voor Rodenko openstelt, zal ervaren dat
er méér in beweging komt en dat zijn beelden doorzichtig worden tot op aanvankelijk
onvermoede werkelijkheden, - als... russische ikonen, zou ik bij deze half-russische
dichter willen zeggen.
Trouwens, Rodenko's ‘gemis aan diepte’ heeft, dunkt mij, een heel interessante
achtergrond en is bovendien op een bijzonder boeiende wijze gecompenseerd. Uit
deze poëzie spreekt m.i. een typisch-dieptepsychologische interesse, - geen wonder
voor de psycholoog die de dichter in het dagelijks leven is! Hij kan er geen vrede
mee hebben, het mysterieus halfdonker van onze diepten halfdonker te laten. En
wanneer ik dus toestem dat zijn gedichten ‘diepte missen’, conformeer ik mij daarmee
nièt aan de negatieve bedoeling achter die woorden; ik wil er wat mij betreft slechts
mee zeggen, dat Rodenko poogt alle dimensies van het menszijn - en daarmee is hij
wel terdege vertrouwd! - op het ene vlak, het scherm van ons voorstellingsvermogen
te projecteren. Het is dan ook beslist een misverstand, dat Rodenko's poëzie niet
‘menselijk’ zou zijn. Om dat te verstaan moet men zich echter de moeite getroosten
dieper in zijn beelden door te dringen; dan blijken zij onmiskenbaar teken-waarde
te bezitten, symbolen te zijn voor werkelijkheden, waarin de dichter als mens
betrokken is.
Door de ‘vlakheid’ van deze poëzie, opgevat in de hierboven geadstrueerde zin,
komt het ook dat zijn verzen vaak doen denken aan primitieve tekeningen of, zoals
hij zelf het mij min of meer in de pen geeft: aan oosterse tapijten en fresco's, die
datzelfde twee-dimensionale, dat ‘gebrek aan diepte’ hebben. Ik vermoed tenminste,
dat Rodenko niet voor niets de tweede, meest recente groep gedichten, waaruit hij
zijn bundel opbouwde - ze dateren uit de jaren 1947-1951 - Arabisch heeft gedoopt.
Men wordt door zijn poëzie trouwens tòch al gedwongen oostwaarts - of moet ik
zeggen: ‘oostelijk’? - te zien en te denken; dat zal wel samenhangen met zijn afkomst.
Als hij bv. in zijn reeks Kamerpoëzie (1944-1947) onder de componenten van zijn
werk (de ‘Medespelenden’) ‘de Traagheid’ vermeldt, lijkt mij dat een voortreffelijke
aanduiding voor wat haar qua rhythmiek al dadelijk verwant doet zijn aan het rhythme
van sommige slavische dansen, traag en toch soepel, als de elastieken buigzaamheid
van gummi (een kernwoord in Rodenko's poëzie!). Er is een indolente maar gespannen
aandacht in deze serie gedichten voor het traag en onontkoombaar vastlopen van
verhoudingen, het tot stilstand komen van hoe dan ook op gang gekomen processen;
en op een even trage, maar onontkoombare wijze dringt het zich visueel aan ons op:
symbolen voor de onlustgevoelens die de dichter beheersen:
wij zijn twee logge waterbeesten
stom op elkander ingedreven
in deze grauwe oceaan
ik heb mij zachtjesaan
en met een eindeloze draaiing van mijn romp
een vormeloze zwarte klomp
traag aan je vastgezogen.
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De Traagheid staat onder de ‘medespelenden’ van het drama, waarin Rodenko zich
betrokken voelt, overigens vermeld temidden van meer substantiële ‘acteurs’ als: de
Spiegel, de Klok, het Venster, de Deur, etc. De dingen krijgen persoonlijkheid in
Rodenko's gedichten, en met heel het gewicht daarvan dringen zij zich op aan de
hoofdpersonen: Jij en Ik. Verbijsterend de obsessie die zij teweegbrengen. In zoiets
intiems als een kamer ‘ontsluit zich de wereld’ als een afgrond, - men is aan de dingen
overgeleverd en kan zelfs de ander, ook in zijn meest menselijke mogelijkheden en
aspiraties, niet anders meer dan als ‘verdinglicht’ ervaren: als een bedreiging van
zichzelf dus ook, of in ieder geval als iets waartoe men geen verhouding kan krijgen.
Een ‘huis clos’, zoals Sartre het enkele jaren later in wèrkelijk toneel aan de orde
zou stellen, waarin men vreemd is aan elkaar en aan de dingen, ja aan zichzelf:
Geen spiegels schragen onze gang
de ruiten zijn verdekt en blind
je hand ligt als een schaakstuk in mijn hand
ver klinkt het schreien van een kind
je mond beweegt verschrikt
je woorden wapperen
als witte hemden in de wind
Hoe komt het kluwen van de zon verward
wie heeft de tegels uitverteld
de angsten van het hart
zijn salamanders
Het uur blijft stom
waarom waarom
zijn alle dingen anders?

Opmerkelijk is ook, hoe Rodenko deze onlustgevoelens, zoals trouwens zijn
stemmingen, noties en beseffen überhaupt, telkens weer in dieren projecteert en zo
a.h.w. tot eigen leven laat komen. Dieren komt men in vrijwel alle gedichten tegen:
slangen, giraffen, kikvorsen, bisons, paarden, konijnen, vissen, etc. etc. Hij usurpeert
ze eenvoudig voor zijn poëzie en het zou de moeite waard zijn na te gaan, of hieruit
niet au fond een magisch-manistische instelling op het leven spreekt en hoever dit
‘primitivisme’ reikt. Het steekt m.i. trouwens ook in het levend-ervaren der z.g. ‘dode
dingen’, ofschoon men zou kunnen zeggen dat het daar een meer animistisch aspect
heeft.
Ik beweerde zojuist, dat deze dieren als representanten van Rodenko's
gemoedsgesteldheden en beseffen iets als een eigen leven binnen het vers gaan leiden;
welnu, dat geldt niet alleen de dieren, maar alle beeldmateriaal waarin deze dichter
zijn innerlijk exprimeert. Dat echter juist dit ‘eigen leven’ het leven van het vers
nogal eens in de weg staat, lijkt mij niet te ontkennen. Het vers verbrokkelt er
gemakkelijk door, zoals dat ook in die àndere expressionistische poëzie, die van
omstreeks de eerste wereldoorlog, dikwijls het geval was; zo loopt het vers soms
rakelings de pregnantie mis, waarnaar het op weg was. De beelding wordt overspannen
en men krijgt de indruk, dat de dichter zich aan een hoger soort trapezewerk te buiten
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gaat, zich met reuzenzwaaien van associatie tot associatie slingerend. Dat acht ik
hoofdzakelijk het geval in enkele verzen uit de groep Arabisch, waarin Rodenko,
zoals ik al opmerkte, de vooronderstellingen van zijn beeldgebruik tot hun uiterste
consequenties voert. In de hier volgende eerste strofe van het gedicht Existentiaal
slaat hij m.i. door; hoe geslaagd sommige suggesties op zichzelf ook zijn:
Ik kan je mond niet tot granaten bijten liefste
de zilte stranden van je oor zijn onbewoonbaar
een edelhert breekt tevergeefs je neusbeen
de waaghals die je schoudervallen in een ton bedwingt
sterft roemloos in een zolderkamer in New York
Je polsen ritselen naar maandagochtendsportberichten
ik pluk de lelie van je stem als een coureur de dood
ik sta met beide benen voor je ogenrood
't Wilhelmus van je heupen
vermenigvuldigt mij in geometrische progressie

Overigens staan in deze tweede groep stellig de sterkste gedichten die Rodenko tot
dusver schreef, zoals De dichter, Het beeld, Dit uur, Zomeravondval en intocht der
kinderen en dit

Februarizon
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.

Persoonlijk ben ik geneigd de poëzie van Paul Rodenko bijzonder hoog aan te slaan.
We hebben in hem zonder enige twijfel te maken met een van de meest interessante
en vernieuwende figuren in onze literatuur. Begrijpelijk dus dat Simon Vinkenoog
Rodenko een plaats gaf in Atonaal, hem daarmee bij de experimentelen inlijvend.
Min of meer ten onrechte, vind ik nog altijd. Want wel is deze dichter een
experimentator pur sang, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat zijn poëzie
toch wel van een heel andere geaardheid is dan die van Vinkenoog, Lucebert etc.:
veel intellectueler en derhalve veel minder emotioneel dan de hunne.
Intussen is juist Rodenko een prachtig voorbeeld ten bewijze van mijn stelling,
dat het denken waarlijk niet ipso facto het ontstaan van goede poëzie behoeft te
frustreren. Ik meen zelfs dat juist zijn intellectualiteit Rodenko tot enkele van zijn
beste gedichten heeft geïnspireerd. Ik schreef in het eerste deel van dit boek dat het
enkel en alleen aankomt op de oriëntatie van het denken, en bij deze dichter is het,
volkomen onrationalis-
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tisch en wars van apriorismen, op de elementaire structuren van het menszijn gericht.
Wij hebben in Rodenko een dichter van opmerkelijke originaliteit, aan wiens werk
iedere vorm van provincialisme vreemd is. Hij is dan ook stellig één van degenen
uit de na-oorlogse dichtergeneratie, met wie wij, gesteld dat de actie-radius van onze
taal groter was, voor de dag zouden kunnen komen in de twintigste-eeuwse
wereldliteratuur.
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J. Meulenbelt
Geb. 8 Maart 1921 te Amsterdam
Publicatie
Plattegrond, ged. 1950.
Moeten we in het algemeen zeggen, dat de poëtische erfenis van Forum, na door de
Criterium-generatie gedeeltelijk te zijn aanvaard, door de dichters van nu stilzwijgend
maar pertinent wordt afgewezen, - in de Utrechtse dichter J. Meulenbelt leeft een
belangrijk deel van deze traditie ongehinderd voort. En daarmee staat Meulenbelt
betrekkelijk op zichzelf temidden van onze jonge dichters, - en dus ook in dit boek.
Hij is één van degenen, op wie mijn algemene analyse van de na-oorlogse poëzie
het minst van toepassing is. Misschien zou ik hem theoretisch zelfs niet eens ‘mogen’
waarderen... Het zij zo.
Waarin Meulenbelt's gedichten zich onmiddellijk onderscheiden, - dat is hun
uitermate zakelijke, realistische inslag. Deze dichter heeft een wijze van zeggen, die
er alleen op uit schijnt, exact en helder te formuleren. Een wijze van zeggen inderdaad:
zijn poëzie zegt meer dan dat ze zingt, ze stelt meer vast dan dat ze loskomt.
Meulenbelt schuwt elke vervoering, elke overmaat van gevoel, kortom: hij heeft een
kennelijke aversie van ‘lyriek’. Dat neemt niet weg dat men de aandrift van zijn
dichterschap gemakkelijk als een door en door lyrische herkent: heimwee en
verlangen, die soms op 't onverwachtst door de gewoonlijk hechte voegen van zijn
verzen heendringen, - maar als ze niet reeds bij voorbaat geïroniseerd zíjn, zal het
onmiddellijk gebeuren. Ongeveer als bij Greshoff dus en bij Du Perron, alleen minder
hinderlijk doorgaans, minder opgelegd.

Herfst
Ik staar door 't raam in 't tuintje dat
anders dan ik, zijn bloei vergat,
en ik vind goed dat alles maar
wordt uitgesteld tot volgend jaar.

Ik zou in verband met Plattegrond, tot dusver Meulenbelt's enige bundel, willen
spreken van een ‘burgerlijke poëzie’. - Het standpunt van de burger t.a.v. poëzie is
bekend; hij haalt er zijn schouders over op: ‘laat de man gewóón doen en zich gewóón
uitdrukken!’ Welnu, zo staat ook de dichter Meulenbelt er tegenover, althans
tegenover zichzelf en zijn eigen werk. Dwars tegen alle artistieke conventie in weigert
hij zijn loyaliteit met de burger (in zich) te verloochenen. En ik moet zeggen dat deze
houding mij, en zéker ter afwisseling, bijzonder appreciabel lijkt. Eigenzinnig en
eigengereid houdt zijn poëzie zich bezig met de fantasieloze burgerlijke verhoudingen,
waarin ons menszijn zich voltrekt, met de ‘dingen die niet te hoog voor ons zijn’:
het huwelijk vooral en het gezin. Dáárin, in die bijna àl te gewone levensvormen,
tracht Meulenbelt met een maximum aan aandacht de zin van het leven op het spoor
te komen, - middenin de alledaagse situaties van kleine vreugden en kleine
verdrietelijkheden, een beetje spottend, een beetje ontgoocheld nu en dan - hoe
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kan het anders? - een tikje aangetast door spleen bij tijd en wijle, maar telkens ook
weer overrompeld en ingepalmd door de natuurlijke goedheid van het leven:

Pastorale
Eerlijk gezegd: het is mij meegevallen.
Als baby ben ik somberder geweest
en als scholier heb ik meer kwaads gevreesd
dan nu ik met mijn kindren loop te mallen.
Het is wat triest natuurlijk, met zijn allen
een ommetje te maken, 't is geen feest
altijd te komen waar men is geweest,
maar op de duur gaat het toch wel bevallen.
Die sloot, die bomen om dat rare huis
zijn ondoorgrondlijk mooi, en bij Rhijnauwen
had ik wel kunnen huilen van geluk.
Niet dat ik stad en overspel verguis,
maar die zijn zo bedrieglijk en, in trouwe,
ons sentiment gaat daaraan sneller stuk.

Wat Meulenbelt schrijft is een burgerlijke poëzie, merkte ik op; maar ze is toch wel
principieel anders dan die van een man als de goede Tollens, zij het dan dat men een
enkele maal aan hem denken moet, wanneer Meulenbelt de warmte van de huiselijke
haard belijdt. Wat voor onze negentiende-eeuwers een vanzelfsprekend gegeven was,
is voor Meulenbelt een goed dat veróverd moest worden, - veroverd op de artist en
de bourgeois-satisfait beide. Er ligt een bewuste keuze achter zijn burgerlijkheid.
Vandaar dan ook de implicite agressiviteit van sommige verzen. Agressief in beide
richtingen, ofschoon ze soms meer de indruk maken te zijn geschreven pour épater...
les artistes, dan om de bourgeois te epateren Men leze de terzinen van het sonnet In
October, waarin eerst de moralistische burger wordt geprikkeld door de openhartigheid
die Meulenbelt aan de dag legt, vervolgens de anti-moralistische kunstenaar door de
‘ethische’ wijze waarop hij zijn bestaan rechtvaardigt:
Maar ik, in geen seizoen, krijg ooit genoeg
van al de charmes die op 't laken prijken
en min van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg.
Ik houd het met die ene liefste schoot,
en kan mijn kindren in de ogen kijken
door overdag te werken voor hun brood.

Dit soort poëzie herinnert sterk aan die van iemand als Marja, die verbeten verdediger
van de anecdotiek. En inderdaad, we hebben in Plattegrond grotendeels met
anecdotische poëzie te maken. Echter niet met de harteloze anecdotiek die het genre
in opspraak heeft gebracht: bijna overal voelt men de dichter met een hartverkwikkend
stuk psychische energie in
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het vers. Dat neemt niet weg dat er nogal wat gedichten mislukt zijn, bv. doordat
Meulenbelt een of ander ‘geval’ te baat nam om er zijn levenswijsheid - overigens
van een bijzonder olijke en aanvaardbare soort - aan op te hangen of doordat het
‘geval’ alleen maar doorzichtig werd tot op een voor de lezer oninteressante futiliteit.
Waar de dichter evenwel slaagt, móet men zich wel gewonnen geven aan zijn
verrassende directheid van visie en taal. Het zijn de doodgewone, om niet te zeggen
gemeenplaatsig-geworden woorden die hij gebruikt, maar met een zó persoonlijk
accent, dat ik deze verzen tot de beste poésie parlante reken die in ons land werd
geschreven. Meulenbelt is ongetwijfeld een dankbaar leerling van Nijhoff geweest,
- als het er op aankomt, geloof ik, méér dan van Du Perron of Greshoff.
Ik suggereerde feitelijk al, dat de dichter van Plattegrond in aanzienlijke mate de
positie van de waarnemer inneemt tegenover de werkelijkheid. Dat betekent echter
allerminst dat hij een ‘belangeloos toeschouwer’ zou zijn, zou weigeren zichzelf in
te zetten. Op die gedachte kan geen serieus lezer van zijn bundel komen: daarvoor
zijn deze verzen - ik wees er al op - te warm en te persoonlijk, om met één van
Meulenbelt's critici te spreken: te ‘hartelijk’. Hij is een zeldzaam geïnteresseerd
waarnemer, zowel van zichzelf als van zijn ‘Umwelt’. En al kan men het dan
betreuren, dat hij geen gevleugelde Pegasus berijdt, - daar staat tegenover dat de
ironische gereserveerdheid die hij betracht hem dermate eigen is, dat verschillende
van zijn gedichten juist door hun nuchterheid frapperen.
Een waarnemer dus in veel opzichten. En als zodanig verhoudt Meulenbelt zich
ook tot de hem objectief blijvende gegevenheden van natuur en landschap. Men leze
de geestige notitie-achtige verzen ergens achterin de bundel, voor mijn gevoel wel
ongeveer het boeiendste wat hij schreef, al doen ze even aan Pierre Kemp denken.
Wonderlijk dat ik er zo over denk? Geheel in strijd met mijn uitgangspunt? - Maar
men oordele zelf, of een gedicht als het volgende, hoe objectief ook, wel een
objectieve aangelegenheid ìs:

Landelijke rust
't Gras is zo groen als gras met hier en daar
de doodgewone staande koe.
Daartussen ligt het koebeest. Grazensmoe.
Het half paar paarden stapt wat, maar
het schaap is nergens tegen, nergens voor:
't kijkt lijnrecht tussen weide en wolken door,
en ook de boer gaat nergens meer naar toe.

Intussen is Meulenbelt vóór alles een scherp waarnemer van zichzelf; en daaraan
hebben we enkele psychologisch zeer ‘bekeken’ verzen te danken, zoals de
‘schijngestalten’ die de dichter van zichzelf ontwierp: Narcissus en Christophorus,
- vooral het eerste. Trouwens overal in zijn bundel zet hij in strakke, rake lijnen,
zonder veel aesthetische omhaal, de elementaire structuur van zijn menszijn en
gevoelsleven voor ons neer, - inderdaad, zoals een plattegrond getekend wil zijn.
Velen zullen dat voor poëzie te kaal,
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te aanvankelijk achten. Maar, vraag ik mij af, hoeveel dichters hebben het vermogen,
en wellicht meer nog: de moed, om zich zo markant en ‘onverbloemd’ bloot te geven?
Daar is hij dus, deze dichter: een minnaar, belijder van de aardse lust, maar dan
één die - goed burgerlijk! - de erotiek op zijn eigen vrouw betrekt:
Ik ben een man die met zijn vrouw moet leven
en met de kindren die zij heeft gebaard...

en die er bovendien rond voor uitkomt dat hij ‘dolgraag zich laat kinderkusjes geven’.
Kortom, zoals Greshoff zei: ‘een doodgewone vaderlandse vrijer’. En misschien
staat er plotseling iemand verbaasd: dat dit thema zo oorspronkelijk aandoet in onze
poëzie!
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Willem Frederik Hermans
Geb. 1 September 1921 te Amsterdam
Publicaties
Kussen door een rag van woorden, ged. 1944, Horror coeli en andere
gedichten, ged. 1946; Conserve, rom. 1947; Hypnodrome, ged. 1948;
Moedwil en misverstand, nov. 1948; De tranen der acacia's, rom. 1949;
Phaenomenologie van de pinup-girl, ess. 1951; Ik heb altijd gelijk, rom.
1951; Het behouden huis, nov. 1952; Paranoia, nov. 1953.
Het lijkt mij noodzakelijk tegenover de auteur, erop te wijzen dat er een zekere
distantie bestaat, zoal niet geestelijk dan toch temporeel, tussen de Willem Frederik
Hermans, over wie ik het in dit stuk zal hebben, en de schrijver van o.a. de romans
De tranen der acacia's en Ik heb altijd gelijk. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat
Hermans zelf de beide verzenbundels die hij publiceerde, Horror Coeli en andere
gedichten en Hypnodrome, tot zijn jeugdzonden rekent; verschillende verzen die ik
in mijn bloemlezing opnam wijzigde hij dan ook min of meer en andere verzen, die
ik graag had opgenomen, meende hij te moeten verwerpen. Hoe dan ook, dat standpunt
dienen we hem te laten: wat hij in Horror Coeli publiceerde dateert nl. al uit de jaren
1944-1945 en de andere bundel kan onmogelijk gedichten van veel jongere datum
bevatten. De vraag zou dus kunnen zijn, waarom ik deze schrijver, die nadien nooit
meer poëzie publiceerde, niettemin in deze rijen schaarde. Mijn antwoord zou luiden:
omdat ik het onbillijk vind het incidenteel stuk poëtische vernieuwing dat Hermans
ondernam - en reeds in dié jaren! - achteloos voorbij te gaan. Hij is in ons land één
der eersten geweest die, duidelijk door Freud geïnspireerd, het heeft gewaagd zich
uit te leveren aan de droom. Niet de welhaast vergoddelijkte droom, die al spoedig
na de bevrijding door Het Woord zou worden beleden, maar de droom als het
souterrain van ons werkelijkzijn, onze meest bepalende werkelijkheid. Vandaar dan
ook dat er in Hermans' poëzie geen sprake is van de anaemische schimmigheid, die
de dichters van Het Woord aanvankelijk opvoerden. Zijn droom is niet de ontkenning
van de realiteit, irrealisme, maar de psychisch-verwerkte toespitsing ervan:
surrealisme. Hermans' gekwelde fantasie zet de gegevens die de werkelijkheid oplevert
in een vreemde, irrationele samenhang en ‘laadt’ ze op deze wijze met een wonderlijke
zin.
Daarmee is natuurlijk nog heel weinig gezegd. Het zal er op aankomen na te gaan,
van welke aard Hermans' droomwereld is. Misschien dat het titelgedicht van zijn
eerste bundel ons daarover uitsluitsel kan geven. In dit vers wordt weliswaar niet
geheel duidelijk, waarvan de vrouw Horror Coeli de personificatie is, maar het meest
voor de hand liggend is m.i., ‘horror coeli’ naar analogie van ‘horror vacui’ te
verklaren als: angst voor de hemel, het boven-menselijke. Dat negatieve gevoel is
het, wat zich positief projecteert in zijn diepste neiging: liefde tot het
onder-menselijke, d.w.z. de eigen bas-fonds. Hij is verliefd geworden op Horror
Coeli's ‘schimmelbleek gelaat’. En in de wereld, waar zij hem toegang verschaft,
straalt het duister en worden de zon en het hemelblauw gemeden. Want, heet het:
... de verrukking dezer diepe landen
is ieder hel, maar paradijs voor mij.
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Het is een wereld, waaraan deel te hebben hem geheel vervreemdt van de wereld bij
daglicht. Hij ijlt ‘in afgrijzen door het vuur der zon’ en heeft genoeg aan dit
nachtbestaan zonder aspiraties,
waar vogels zonder vlerken leven,
eeuwig kwelend bij een meer van bloed.

Hoe het ook zij, wat in dit eerste gedicht van zijn bundel Horror Coeli en andere
gedichten, een centraal maar heel zwak vers, aan de orde komt bepaalt ongeveer het
hele klimaat van zijn poëzie: de overgave aan een demonische droomwereld, aan de
‘nacht’ die voor hem van een duidelijk masochistische verrukking is. De ‘anderen’
zouden hem willen terughouden, maar het afscheid is definitief, - hij is al op weg
‘voorgoed naar het nachtgebied van zijn (mijn) bestaan’ en hij roept hen een vreemd
vaarwel toe:
Vaarwel; ik zal bij u blijven leven,
maar gij weet het niet en herkent mij niet.
Ik ga door u heen, de handen geheven
in afweer. Gij ziet mij, maar ik ben het niet.
Ik behoor dan geheel aan dat andere leven...

Met andere woorden: hij wenst niet meer deel te hebben aan de samenleving der
mensen, - hij zal nog slechts als een geest, werkelijk-onwerkelijk, door hun leven
waren. Daarom zou men óók kunnen zeggen, dat Hermans als slaapwandelend Noctambulen heet een van zijn beste gedichten en Hypnodrome is de titel van zijn
tweede bundel - in de werkelijkheid rondgaat. Of, om een ander aspect van dezelfde
zaak te belichten: Hermans heeft het individualisme tot mythe verdicht, tot een
irrationele ‘werkelijkheid’, die wij gerust ‘droom’ mogen noemen, mits we ons maar
realiseren, dat daarin, zéker bij hem, de alledaagse werkelijkheid een grote rol speelt.
Het is opmerkelijk hoe vaak Hermans' verzen stoelen op ervaringen die hem dáárin
moeten hebben dwarsgezeten. Zo komt men in deze gedichten herhaaldelijk het
motief van de straat tegen, een nare, grauwe, ook wel doodlopende straat, - de
burgerlijkheid in optima forma. Maar het in dit opzicht toch wel meest onthullende
gedicht, dat de dichter schreef, heet Ouderhuis. De verstikkende sfeer van dit vers
zou alleen weer te geven zijn door het te citeren; helaas is het te lang. In ieder geval
kan men eruit afleiden, waar Hermans' complexen liggen, - als men het op grond
van zijn romans al niet wist. In dit gedicht uit zich een geladen drang om zich van
zijn verleden te bevrijden en zich op zijn afkomst te wreken: zijn ouders te vermoorden
zónder ze te vermoorden. En het weten daarmee zijn eigen levensader te hebben
doorgesneden:
Met zijn tweeën in de achterkamer
zijn zij huiverend in slaap gegaan.
's Morgens roepen deed hen niet ontwaken,
dagen lang. - Ik had het niet gedaan...
Ik heb mijn polsen beide doorgesneden,
ben in een maannacht in de sneeuw getreden,
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ik zal ontvluchten eindlijk, en met spoed...
Voor de trein waarmee ik reizen moet,
leg ik zelf twee rode rails van bloed.

Uit verschillende verzen valt overigens op te maken dat Hermans de gedachte aan
een andere levensmogelijkheid toch niet geheel buiten zijn gezichtskring heeft
gebannen. Alleen... dat andere leven is onbereikbaar, - het ligt aan de andere kant
van een muur, die ‘ze’ (eerste versie van het betreffende gedicht: ‘men’) hebben
verhoogd of waaronder - speling van het lot - ‘de straat is verzakt’. Een muur in elk
geval waar hij niet meer overheen kan kijken. Er is geen andere keus dan zich aan
deze kant in te richten. Meer nog, hij compenseert zijn besef van gedoemd te zijn,
door heer en meester te spelen over het schaduwgebied aan deze zijde van de muur.
Verbeten, passieus, maar toch telkens ook weer met iets van innerlijk gespleten elan.
Een ‘diable boiteux’, - noemt hij zich ergens: een invalide duivel. Misschien daardoor
en daarin invalide, dat hij weliswaar de dingen naar zijn hand weet te zetten, maar
zich niet aan de structuren van zijn eigen hel kan aanpassen, - een duivel die telkens
nog tegen de wanden van zijn eigen hel aanbotst?
Er is in Hermans' poëzie voortdurend een, zij het zwak, verlangen waarneembaar
om zich uit zijn dwangpositie te bevrijden of althans iets van zorg, zich er niet
onherroepelijk in te verstrikken. Ik denk hierbij vooral aan een vers, dat mij nog
altijd één van zijn meest geslaagde gedichten lijkt (op de veel te redegevende
voorlaatste strofe na):

Winterpark
In het ombouwde, bevrozen park,
- éen sneeuwmeer vijvers, perken en paden, ben ik verlaten; het hek er omheen
kan andren dan mij, nimmer binnenlaten.
De stad loeit zacht als een rotspartij
waar wilde auto's zich schuw verstoppen.
De huizen zijn dakloos en vastgesmolten
in de sneeuwen hemel als gletschertoppen.
Schommelen in die ontbladerde berk
donzen, voor pluk te late vruchten?
Of zijn het vogels? Ik schud de stam
en wacht of zij vallen zullen of vluchten.
Bij een plotselinge windvlaag begint een boom
waaronder ik wandel, zelfstandig te sneeuwen
de lage heesters ademen stoom
de zon gaat onder met roze geeuwen.
Ik ben niet verdwaald, maar weet van geen wegen.
Ik ben zo veilig; waarom fluit ik niet?
Het is nog geen lente, dan dooit verdriet...
Plots kom ik mijn eigen voetstappen tegen.
Uit vrees de witte, verbijsterde grond
met nieuwe indrukken te verrassen,

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

probeer ik met toegespitste mond
of mijn schoenen er nog in passen.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

174
Ik moet erbij lachen; want blijf ik vooruit
daarmee voortgaan, dan kom ik hier nooit meer uit.
Eén schrik joeg mij wankelend achteruit:
Ik vormde een kring die zich sluit.

In deze door de auteur zelf geaccentueerd geschreven slotregel ligt heel zijn angst
uitgedrukt: angst voor de magische cirkel, die hem geheel en voorgoed zou afzonderen
binnen zijn eigen wereld. Het thema van de zich sluitende cirkel kan men trouwens
overal in Hermans' poëzie tegenkomen, misschien het meest fascinerend in het
hallucinante gedicht Droom, dat eindigt met de woorden: ‘- Dezelfde droom begint’.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat de poëzie van W.F. Hermans zich in aanzienlijke
mate onderscheidt van wat er kort na de bevrijding aan gedichten op de markt werd
gebracht. Hier geen tedere anecdotiek van klein geluk en klein verdriet - afgezien
dan van zijn nogal larmoyante Kussen door een rag van woorden, een aanvankelijk
clandestien gepubliceerde bundel, achterin Horror Coeli herdrukt - maar een atmosfeer
moroos en verstikkend, die zich onontkoombaar aan de lezer opdringt, een giftig
schemerduister waarin men pas in tweede instantie contouren begint te ontwaren.
Hermans' gedichten zijn moerassige gewassen, ‘fleurs du mal’ zou men ook kunnen
zeggen. Beslist geen aangename lectuur, maar, naar ik met het voorgaande hopelijk
heb aangetoond, soms uitermate boeiend. Ik schrijf opzettelijk: ‘soms’, - want de
irrationele intentie van deze gedichten wordt te vaak doorkruist door de rationele
intenties van hun dichter; ze zijn meermalen te cerebraal om te overtuigen. Daarbij
zijn ze van een veelal hinderlijke onbeholpenheid. Niet dat ik van deze dichter
technisch-uitgebalanceerde, gepolijste poëmen zou hebben verlangd, - juist wanneer
zij vloeiender waren geversificeerd, zou ik ze wantrouwen. Schokkende dromen en
verwrongen voorstellingen als Bewaakte overweg, Droom, Remiserit etc. konden
slechts in deze vorm adequaat worden overgebracht. Ik bedoel evenwel een zekere
onbeholpenheid en nonchalance qua formulering, en hier en daar een duidelijke
onmacht t.a.v. de nu eenmaal gekozen prosodische vorm. - Intussen óók al iets, dat
in die eerste jaren na de oorlog hoogst verbluffend aandeed!
Inmiddels heeft onze poëzie zich in een richting ontwikkeld, die aan Hermans'
werk relief geeft. Er zijn in elk geval twee dichters te noemen, tot wie hij qua poëzie
in een positieve verhouding staat. In de eerste plaats Leo Vroman, die zich op een
verwante wijze tot de werkelijkheid van alle dag verhoudt en wiens poëzie óók dat
zweverige heeft, dat ik bij Hermans via termen als ‘slaapwandelend’ en ‘geest’
trachtte te bepalen. En dan Paul Rodenko, aan wie hij mij qua plastiek en levensbesef
verwant lijkt, althans voorzover het de Rodenko van Kamerpoëzie betreft. Ik ben er
echter zeker van dat van invloed geen sprake is; ten aanzien van Vroman zou dat
zelfs onmogelijk zijn - Hermans schreef zijn gedichten veel eerder dan deze
amerikaanse Nederlander de zijne publiceerde - en ten aanzien van Rodenko hoogst
onwaarschijnlijk. Laten we het er maar op houden, dat Hermans een van de meest
interessante voorlopers is van een poëzie die sedert ongeveer 1950 actueel is in ons
land.
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Bergman
Geb. 11 September 1921 te Bergambacht
Publicatie
Modus vivendi, ged. 1950.
Bij mijn weten is Bergman de enige in onze poëzie, die alleen onder een achternaam,
zij het dan een pseudoniem, wenst te bestaan. Voorál geen voornaam, zelfs geen
voorletter! Daar valt, dunkt mij, al dadelijk iets uit af te leiden ten aanzien van zijn
houding tegenover de literatuur. Bergman moet hetzij een zekere afkeer hebben van
het behaagziek exhibitionisme, waartoe kunstenaars maar al te gemakkelijk vervallen,
hetzij zichzelf als kunstenaar niet helemaal au sérieux nemen. En ik heb de indruk
dat zowel het een als het ander bij deze dichter het geval is. Het weerspiegelt zich
m.i. in de opzettelijk schoolse en houterige, ja rijmpjesachtige vorm die hij aan vele
van zijn verzen gaf - tweeregelige strofen in gepaard rijm - en misschien meer nog
in de velerlei fratsen en kronkels, waarvan zijn bundel Modus vivendi vol staat. Er
is eigenlijk geen dichter onder de jongeren, die zo hardnekkig de spot drijft met zijn
lezers, - en ook met zichzelf. Hij bedelt er beslist niet om, serieus te worden genomen;
hij doet het zichzelf immers ook niet? Althans niet met die zware ernst, die we
tegenwoordig zo grif ‘existentieel’ noemen.

Loflied
het liefste ben ik bij mezelf te gast,
ik melk de tijd, doe niemand overlast.
een fles vertier prijkt voor mij op de tafel,
geen suffe vrienden roeren hier hun wafel.
mijn kameraad; een boek met spookverhalen,
rust aan mijn borst en tempert al mijn kwalen.
soms sta ik op en strek mijn stramme spieren,
de wind belast zich met de geur der vlieren.
en als de schemer struikelt in het duister
spint mij het kaarslicht in zijn gazen luister.
geweldig rijst mijn schaduw op de muren,
ik zeg, verzoend met God en de geburen:
de eenzamen, dat zijn mijn bondgenoten,
zij minnen net als ik hun eigen tafelpoten.

Ik weet wel, dit is geen sterk gedicht. De achtste regel bv. is op zichzelf misschien
grappig, maar functionneert niet in het versverband en de hele volgende strofe is
ronduit slecht, al moge dat kaarslicht dan geen ‘dichterlijke’ opsmuk zijn, maar
regelrechte weergave van de oorlogssituatie waarin het vers ontstond. Een dubieus
gedicht derhalve, maar niettemin karakteristiek. Juist op deze ironiserende en
zelf-ironiserende manier geeft

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

176
Bergman zich soms aan de opmerkzame lezer te kennen als een zij het niet belangrijke,
dan toch opmerkelijke figuur, voor wie de poëzie, déze poëzie, inderdaad een modus
vivendi is.
Ondanks alle op het oog nogal oppervlakkige humor, waaraan de dichter zich te
buiten gaat, blijken de meeste van zijn verzen bij nader toezien voort te komen uit
een levensgevoel, dat met het ene woord onlust waarschijnlijk àl te vaag is aangeduid.
Bergman ligt evenzeer met zichzelf en met de wereld, als met de ‘kunst’ overhoop,
- en verschillende meer serieus aandoende gedichten uit het tweede deel van zijn
bundel doen vermoeden dat dìt het is wat hem dwarszit en in een critische,
non-conformistische positie gedrongen houdt: het besef van een crisis waarin al onze
aangelegenheden, ons leven en onze kunst, betrokken zijn: het oordeel van de bijbelse
God, en de wetenschap niet te kunnen vluchten in wélke ideaal-conceptie van het
leven ook.
Dat besef kan maar al te gemakkelijk in een ten enenmale steriele dialectiek voeren.
Niets is meer helemaal serieus te nemen, au fond ook het eigen bestaan en het eigen
inzicht in deze dingen niet. Relativisme - al naar iemands aard berustend, luchthartig
of agressief - lijkt dan de enig mogelijke consequentie. Bij Bergman leidt het tot een
verbinding, een nogal grillige combinatie van die laatste twee. ‘Die in de hemel
woont, lacht’, - staat er ergens in de Psalmen. Deze dichter heeft het gehoord en op
zíjn wijze lacht hij mee, maar het gaat niet helemaal van harte; men vermoedt er
telkens iets van onvrede met zichzelf, van angst achter. En het is, geloof ik, deze
gebarsten lach, die doorklinkt in Bergman's humor. Een dergelijke ironiserende
houding dreigt echter voortdurend te worden tot een levensreden op zichzelf: men
meent in zijn persoonlijk gevoel van onlust voldoende tol te hebben betaald aan de
ernst van de situatie, - en aan dat gevaar is ook Bergman niet ontsnapt. De lach werkt
relativerend, en deze dichter lacht consequent. Er is geen enkele zaak die hij met een
laatste ernst voorstaat; alles blijft in het relatieve:
de vogel weet niet van zijn zingen
geen dichter kent de maneschijn;
dit is mijn ‘kort begrip’: de dingen
zijn altijd anders, dan zij zijn.

Dat geeft aan deze poëzie iets onbevredigends; ze raakt ons maar zelden. We ‘geloven
het wel’. We nemen op enige afstand tamelijk ongeïnteresseerd kennis van een zeer
gevarieerd spel met woorden en gedachten, waar de dichter zelf toch jùist niet
helemaal bij betrokken schijnt. Het grapje blijkt nogal eens louter om het grapje
gelanceerd en het middel der ironie tot doel in zichzelf verheven.
Dat neemt intussen niet weg wat ik aan het begin schreef: dat ik onvoorwaardelijk
in de oprechtheid van de titel, die Bergman aan zijn bundel gaf, geloof. Het is
inderdaad een modus vivendi, deze houding tegenover het leven èn de poëzie waarin
ze wordt gerealiseerd; misschien zelfs Bergman's enige mogelijkheid om zichzelf te
handhaven tegenover de wereld... en tegenover God. Maar om der wille van de poëzie
zou men wensen, dat hij zich aan één van die twee, of zelfs aan beide, met
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huid en haar verloren gaf, in elk geval dat hij zijn critische gereserveerdheid aflegde.
Hij moge in concreto die keuze voor het leven doen, die hij in een overigens niet
bijster sterk vers als dit suggereerde:

Visioen
vandaag is er geen dag geweest,
vandaag was alles leeg;
de straat, als na een roezig feest,
lag uitgeput en zweeg.
de vensters bleven roerloos dicht,
de klokken stonden stil;
de wereld was een dood gewicht
en niemand gaf een gil.
en ik, die door de stilte schreed,
zag huiv'rend om mij heen;
er was geen vreugd, er was geen leed,
geeuw tussen ja en neen.
toen zei ik: God, breng met uw hand
de boel maar weer op gang;
wie op uw kusten is gestrand,
is voor geen chaos bang.

Intussen treft men in Modus vivendi toch in elk geval een handvol verzen aan, waarin
Bergman's ironie en ironische introspectie tezamen met een bewegelijke fantasie tot
adequate verbeeldingen van zijn levensbesef hebben geleid. Trouwens, zelfs waar
dat niet of maar ten dele het geval is, valt er aan deze bundel nog wel plezier te
beleven, mits men zijn eisen niet te hoog stelt. Zo schreef Bergman bv. een groot
aantal grappige, soms heel puntige kwatrijnen, - ik citeerde er één van. En verder
denk ik aan zijn diepzeegedichten, zoals de Overpeinzingen van een inktvis, in laatste
instantie bizarre zelfprojecties. Trouwens, de bewonderaars van weldoordachte poëzie
kunnen bij deze dichter hun hart ophalen; speciaal voor hen heeft hij allerlei
wiskunstig-uitgebalanceerd trapezewerk ontworpen, o.a. in de kleine reeks Dromen
van Algebraïcus. Het zijn eigenlijk niet anders dan zijdelingse zelfportretten,
lachspiegel-momentopnamen:
ik ben een evenwichtig man reïncarnatie van een lama;
ik houd van orde en ik kan
niet dromen zonder mijn pyama...

Maar pas op, want met dit soort verzen neemt Bergman niet alleen zichzelf, maar
meer nog die bewonderende lezers in het ootje, evenals in enkele serieuzer lijkende
poëmen, waarin hij welbeschouwd alleen maar die wiskunstig-berekenende wijze
van verzenschrijven ad absurdum voert.
Overigens is het evident, dat hij zijn brille en de overtuigingskracht daarvan
herhaaldelijk overschat. Een grote mate van esprit, maar meestal niet in de juiste
dosering, gemeten aan wat hij in feite te zeggen heeft, -
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zo zou ik het bezwaar willen formuleren, dat zich aan de lezer opdringt. Niettemin
is het toch wel van belang dat er eens ergens, zoals hier, radicaal een loopje wordt
genomen zowel met onszelf als met onze problemen en gewichtigheden. In een
literatuur als de onze, die zozeer relativiteitsbesef mist, is het bestaan van deze bundel
- of moet ik zeggen: van deze dichter? - wellicht een hartversterkender symptoom
dan het verschijnen van veel literair-waardevoller poëzie.
Kort geconcludeerd: het komt mij voor dat Bergman, ondanks het onevenwichtige
van zijn debuut en de klaarblijkelijke beperktheid van zijn talent, mogelijkheden
heeft die enig vertrouwen in zijn ontwikkeling rechtvaardigen. Mits hij althans in
staat is tegenover het tot dusver gedemonstreerde overwicht aan geest een duidelijk
tegenwicht aan hart te stellen.
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Hans Warren
Geb. 20 October 1921 te Borssele
Publicaties
Pastorale, ged. 1946; In memoriam dr Jac. P. Thijsse, ged. 1947; Eiland
in de stroom, ged. 1951.
Een enkele maal komt het voor dat een kunstenaar zo dwingend een landschap voor
ons weet op te roepen, dat wij met dat landschap evenzeer vertrouwd raken als met
hemzelf. In de poëzie is dat overigens steeds minder het geval: onze jonge dichters
zijn daarvoor te zeer op eigen zielswerkelijkheid en zielsproblematiek afgestemd,
en poëzie die op een of andere manier haar oorsprong heeft in natuuraanschouwing
en natuurgevoel geldt tegenwoordig als verouderd.
Ik kan dat begrijpen, want het is mijn eigen vooroordeel. En ik geloof ook dat wij
in de meeste gevallen terecht afwijzen wat zich als ‘landschappelijke kunst’ aandient
en wat gewoonlijk aan artistieke vooronderstellingen daarachter zit: het
impressionisme, houding van degene die de dingen - en niet alleen de natuur - tracht
weer te geven, zoals ze zich aan hem voordoen, slechts onder de telkens wisselende
belichting van zijn stemmingen, of die, erger nog, de werkelijkheid in haar toevallige
aspecten tracht te ‘copiëren’ in mooie prentjes, die van het wezenlijk-menselijke
weinig of niets te vermoeden geven. De impressionistische kunstenaar blijft meestal
de buitenstaander, de toeschouwer, de snel afgeleide zoeker naar telkens een nieuw
‘sujet’, iemand die het leven beschouwt om er schoonheid uit te slaan, maar die het
niet lééft. Kortom, wat mij in dit genre van kunst tegenstaat is het principieel gebrek
aan persoonlijke inzet.
Wat nu de ‘moderne poëzie’ betreft, - ook de na-oorlogse dichter is op alle
mogelijke manieren met de natuur bezig, maar heel anders dan vroeger. Juist in de
gegevens der natuur heeft hij zijn eigen symbolen en archetypen ontdekt: water, licht,
lucht, herfst, lente, vogel, om er maar enkele te noemen. De natuur is niet meer een
objectief gegeven, maar in existentiële zin actuele werkelijkheid, waarin en waaraan
hij zichzelf beleeft. En dat ik mij van deze ontwikkeling in onze poëzie nogal wat
voorstel, hoef ik niet meer te zeggen, - ik verwijs er slechts voor naar Hoofdstuk IV
van wat ik ‘in het algemeen’ opmerkte.
Ik geloof echter dat er ook nog een ándere mogelijkheid is om zich als dichter op
een verantwoorde wijze met de natuur, het landschap te occuperen, zelfs al maakt
men daarbij gebruik van impressionistische uitdrukkingsmiddelen; een mogelijkheid
trouwens die, naar het mij toeschijnt, met die archetypische wijze van natuurbeleving
zeer verwant is, alleen minder toegespitst. Ik merkte daarover al het een en ander op
bij de behandeling van J.W. Schulte Nordholt. En wanneer ik de verzen van de
Zeeuwse dichter Hans Warren lees, word ik er mij weer eens temeer van bewust, dat
onze dichtkunst tot haar schade bezig is een zeer eigen aspect te verliezen. Een aspect
dat àl te vlot en kortzichtig als ‘impressionisme’ wordt gedoodverfd. Zeker, in
Warren's eerste bundel Pastorale gaat dat andere nog veel te veel schuil onder een
overmatig gebruik van impressionistische taal- en verbeeldingsmiddelen, ofschoon
vaak heel persoonlijk aangewend:
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Wij zagen vissen na die stoeiden in het water
Als spoelen schietend uit het woelen van de golven -

en het grote gedicht In memoriam Jac. P. Thijsse werd juist in dit opzicht een
volslagen mislukking, nl. niet veel meer dan een soort dichterlijke flora en fauna.
De bundel Eiland in de stroom evenwel is beslist niet meer het werk van iemand die
alleen maar een aesthetisch-ontroerde verhouding heeft tot het land dat hij... Ja, wat
moet ik nu schrijven: beschrijft, bedicht? Maar dat zijn, welverstaan, volslagen
impressionistische bewoordingen. Ik moet het zó aanduiden: Warren schrijft van het
Zeeuwse land uit; hij is er zelf een deel van, zodat het zich in zijn verzen eenvoudig
manifesteert, - door hem heen manifest wordt in al zijn geurigheid en kleurigheid.
Zijn verzen ontstonden uit een totale verbondenheid met de dingen waarin hij mens
is. En wanneer zulk een de gehele persoon rakende relatie tot de werkelijkheid, welke
dan ook, één der kenmerken is van moderne poëzie, - welnu, dan mag die van Hans
Warren, hoe traditioneel van vorm en uitdrukking misschien ook, voluit modern
heten.
Het boekje Pastorale, Warren's eerste bundel, onderscheidde zich nauwelijks van
wat er omstreeks 1946 vrij algemeen aan poëzie werd geschreven: vaag-moedeloze
verzen, die nauwelijks te kennen gaven waarop hun moedeloosheid eigenlijk berustte.
De bundel bevat het ‘poëtisch verslag’ van een landelijke liefde, maar bijna nergens
is het geluk onvertroebeld. Zelfs in de nabijheid van de geliefde kan de dichter zich
ver van haar voelen, - in elk geval klinkt voortdurend een donkere ondertoon in deze
verzen mee. De naam van Alain-Fournier, die men onder het citaat vindt dat Warren
zich als motto voor zijn bundel koos, zou daarvan een gedeeltelijke verklaring kunnen
geven: de weemoed als geluk te beleven, het geluk als weemoed, - herinnering als
heimelijke krachtbron van een mensenleven... Maar welbeschouwd is hiermee toch
alleen maar een diepe innerlijke verwantschap aangewezen. Zou de wezenlijke
verklaring ervan, het existentieel motief, niet veeleer moeten worden gezocht in iets
wat pas vijf jaar later, in de bundel Eiland in de stroom, tot uitdrukking zal komen?
- Hoe dan ook, het zijn doorgaans wat droevige, tedere gedichten die we in Pastorale
vinden, maar daartussen kan soms ineens een sterk en levenskrachtig vers omhoog
schieten, zoals het kruidige sonnet Landelijke herfst, waarvan dit het octaaf is:
Bijt in je mond de rode appels stuk,
De herfst is er, met overvloed van vruchten.
Kijk zittend op 't terras naar vogelvluchten
Die rustloos trekken naar een nieuw geluk.
Knip met een scherpe schaar de purpren druivetrossen
En schep de honing in een stenen schaal,
Dan zal ons landelijk, eenvoudig maal
De schade van het zomereind inlossen.

Ik denk echter vooral aan een gedicht dat niet alleen de limiet vertegenwoordigt van
wat Warren in zijn eerste bundel bereikte, maar waarin
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bovendien het signaal te horen is van wat zich in onze poëzie steeds meer present
zal stellen: de beleving van het eigen lichaam, en de beleving van de ruimte aan het
eigen lichaam.

Calandpolder
Lauw en haast tastbaar, teer van buitengeuren,
Omvangt de morgenwind ons in de brede geulen.
Het water vonkt tussen de bleek goudgrijze zanden
Als blauw en groen geslepen spikkelende vlammen.
Ons lichaam hebben we weer vrij gegeven,
Bevrijdend is het zand dat om de enkels sluit.
Alles is zo vertrouwd, de wind te voelen leven
Rondom het glanzend bruine van je gladde huid.
Ik wens geen paradijs dan deze lage velden
Vol blauwe gloed van bloemen langs het grijze gras,
Met aan de hoge rand de onmetelijke ruimten
Van zand en stroomgebied trillend in zonneglans.
Soepel en warm voegen zich al je leden
In mijn omhelzing en je schouders smaken zilt
Naar golvenzout. Zo staan wij, hoog en vrij verrezen
Boven de vlakten in de verre zomerwind.

Toegegeven, dit vers is nog veel te weelderig van woordgebruik, veel te vol met
sierende epitheta, - die aartsvijanden der poëzie! - maar er is nauwelijks een gedicht
waaruit ik de couleur locale van een land èn de couleur personnelle van een dichter
zo onmiddellijk leerde kennen.
Intussen komt Hans Warren's verhouding tot het ‘landschap’ pas in de bundel Eiland
in de stroom tot haar recht als wat zij wezenlijk is. Er wordt in deze bundel een
eenheid, een voortdurend actuele wisselwerking tussen de mens en zijn
landschappelijke achtergrond gesuggereerd, die men zich nauwelijks integraler
denken kan. Ik word erdoor herinnerd aan de losse vanzelfsprekendheid, waarmee
op oude voorstellingen griekse godengestalten uit een landschap naar voren treden,
als om er even later weer spoorloos mee samen te vallen:

Laatst herfstlied
Ik leef van beziën dit jaargetij,
Waarin ik alle dagen sterven wil;
Geen vogelkreet lokt mij meer naar de verten,
Ik ben gestrand in nevels van de kim.
Ik lig in 't zoute water van de stroom,
Sterk nog en bruin onder de naakte zon,
Over mij wiegen wieren en de krabben
Nijpen in mij hun scherpe scharen krom.
Ik heb het leven tot een eind geleid,
Koester mij als een dier op warme steen
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Een reiger krijt. Ik wil nergens meer heen.
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Ja, waarom zou ik voor de vreemde formulering terugschrikken: Warren is ‘een
griekse-god in het zeeuwse landschap’. Aan die suggestie wordt door de tweede helft
van de bundel, de liefdespoëzie, trouwens nog kracht bijgezet. Is niet het
karakteristieke van de griekse goden geweest, dat zij nooit goden zijn geweest in de
zin van almachtige, alwetende, algoede, enfin ‘gans andere’ hemelwezens, maar dat
zij altijd in laatste instantie horig bleven aan een achter hen oprijzend ‘theon’, een
algemeen-bepalende goddelijkheid? Zij waren eigenlijk niet anders dan exponent,
personificatie van allerlei in de kosmos werkzame krachten. En in dit verband denk
ik natuurlijk vooral aan de mysteriën der vegetatiegoden, die mee-bepaald waren
door de onontkoombare wisseling der seizoenen en in de herfst stierven om in het
voorjaar weer op te staan, a.h.w. beurtelings verteerd en gewekt door de innerlijke
krachten die zij in zich omdroegen. Hieraan word ik, Warren's gedichten lezend,
herinnerd. Hij is diep-vertrouwd met de innigste geluiden, kleuren en geuren en met
de lichtste bewegingen van de natuur, alsof hij zelf daaruit was voortgekomen, ja ze
nog als een kleed om zijn lichaam droeg.
Hiermee ben ik dan tot het essentiële gekomen. Want waar het in deze gedichten
uit de tweede helft van Eiland in de stroom om gaat, dat is het lijden van dit lichaam
- ‘lichaam’ dan verstaan als een pregnante aanduiding van de gehele mens -, maar
dan een lijden van het lichaam gehuld in dit kleed, een kleed dat verwarmt en
beschermt, verbloemt en bemantelt, soms ook hindert, maar in laatste instantie
mee-zucht en mee-lijdt:

Winterliefde
Wind vouwt zijn waaiers dicht over mijn nachtlijk dak.
Nooit zal ik weten of ik van je heb gehouden,
Mijn liefde zal als 't land haar maagdlijkheid behouden:
Vorst ging er over heen - zelfs je beeltenis brak,
Sinds je mij bent voorbijgegaan en als een boom
Je plaats genomen hebt in 't grote onbekende
Van een dode natuur, en je gelaat zich wendde
Traag naar het duister van een langgeleden droom.

Over het eigenlijke conflict achter deze poëzie - de oorzaak van de weemoed, het
gevoel van onvervulbaarheid, dat ook hier zich op een aan Alain-Fournier
herinnerende wijze uit - zijn wij niet in het ongewisse. Het ligt al heimelijk in de titel
van de bundel opgesloten: de plek waar hij woont, het ‘eiland in de stroom’, werd
de dichter tot een symbool van eigen problematiek. Het is een voor de liefde te
gespletene, die uit deze verzen naar voren komt: een eiland bespoeld en bepaald door
twee armen van dezelfde stroom. Niet ten onrechte staan zij onder de titel Lacrimoso,
want ze zijn een poëzie van voornamelijk pijn, van eenzaamheid en hunkering, van
het onvervulbare en in zichzelf doelloze. Soms ook van een felle en duistere hartstocht,
door dit besef van doelloosheid opgezweept.
Een ontroerend boekje, dit Eiland in de stroom. Niet ‘belangrijk’ weliswaar, maar
toch stellig ‘belangwekkend’. Al was het alleen maar omdat ik nauwelijks een
publicatie weet te noemen, waarin een bepaalde vorm van erotisch beleven
tegelijkertijd zo onomwonden en fijnzinnig haar uit-
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drukking heeft gevonden. Trouwens, ook overigens ben ik blij met deze bundel, met
name uit formele overwegingen. Kon men bij de waardering van de beide vorige
boekjes beslist niet hoger komen dan de noot ‘beminnelijk’, als gevolg van de vele
verstechnische onbeholpenheden, - in Warren's nieuwe poëzie wordt men in dit
opzicht nauwelijks meer gehinderd: haar innerlijke en uiterlijke structuur zijn hier
althans veel meer met elkaar in overeenstemming. Mijn bedenkingen richten zich
dan ook veeleer tegen het feit dat de dichter zich tòch nog te gemakkelijk in
decoratieve details verliest.
Ik heb mij voorgenomen in dit boek niet in te gaan op nog ongepubliceerd werk. Het
is mij echter onmogelijk geheel te zwijgen over de merkwaardige poëtische groeiphase
die Hans Warren na Eiland in de stroom heeft doorgemaakt, - men zal daarvan
binnenkort kennis kunnen nemen. In ieder geval zal wel blijken dat degene die door
velen als de meest traditionalistische dichter uit Stroomgebied wordt gezien, beslist
minder is vastgeroest in een verouderd schema dan zij dachten...
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Alfred Kossmann
Geb. 31 Januari 1922 te Leiden
Publicaties
Het vuurwerk, ged. 1946; De nederlaag, rom. 1950; De bosheks, ged. 1951;
De moord op Arend Zwigt, rom. 1951.
Aan de poëzie van Alfred Kossmann boeit mij het meest wat in die poëzie niet te
vinden is. Een raadselachtige formulering ongetwijfeld, die dan ook wel enige
explicatie behoeft, - dit hele stuk mag ertoe dienen.
Wie Kossmann's bundels Het vuurwerk en De bosheks leest, zal het onmiddellijk
opvallen dat zijn verzen zich qua teneur en intentie zeer onderscheiden van wat over
het algemeen door onze jonge dichters wordt gepubliceerd. Dat verschil is gemakkelijk
te bepalen: het is gelegen in zijn om zo te zeggen geprononceerde terughoudendheid.
Hij gééft zich niet. Men ontmoet eigenlijk nergens de mens Kossmann van aangezicht
tot aangezicht, terwijl men zich tegelijkertijd niet aan de indruk kan onttrekken dat
hij ergens àchter of terzijde van zijn gedichten een boeiende figuur moet zijn. Eén
van beide: hij is te beschroomd òf te hoogmoedig om zich bloot te geven, misschien
wel allebei. In elk geval spreekt in Kossmann's verzen voornamelijk het intellect,
het abstraherende en objectiverende. Met behulp daarvan houdt hij zijn eigenlijke
dromen, reacties en ontroeringen in bedwang en behoudt hij zijn diepste gevoelens
aan zichzelf voor.
Niet dat zijn poëzie er helemaal niets van zou verraden. Integendeel, herhaaldelijk
schicht een weerglans van prae-intellectueel vermoeden door zijn gedichten. En al
nodigen ze zelf daartoe nauwelijks uit, koel en afwerend-nuchter als ze zich veelal
voordoen, - het is zeker niet zinloos te onderzoeken, van welke innerlijke processen
ze de eindphase zijn. Of moet ik zeggen: de weergave van de eindphase? Want wat
bij dit onderzoek blijkt is het feit, dat niet alleen ìn zijn poëzie, maar ook daarachter
Kossmann's intellect - en een rationalistisch bepaald intellect - de primaire aandriften
afremt en betoomt. Het moge wat gewaagd klinken, maar dat verraadt zich mij in
het betrekkelijk groot aantal verzen, die handelen over parken, tuinen etc., waarin
de dichter zich blijkbaar bijzonder op zijn plaats voelt. Parken en tuinen, - wat zijn
het welbeschouwd anders dan gecultiveerde, op orde en in cultuur gebrachte natuur,
principiële beheersing van het elementaire en ongebondene? Nu is het m.i. de taak
der poëzie, op háár wijze partiëel ordening aan te brengen in de ‘chaos’ van het
natuurlijk-gegevene, het chaotische leven - ik sprak daar uitvoerig over in het eerste
deel van dit boek -, maar dat betekent nu juist nièt wat Kossmann doet; het impliceert
veeleer datgene wat het streven uitmaakt van verschillende anderen, en m.i. de
belangrijksten onder onze na-oorlogse dichters: hun gedichten, met een minimum
aan intellectuele gepreoccupeerdheid belast, zijn zèlf bezig, bewegelijk en nerveus
vaak, om het leven te ordenen. Bij Kossmann daarentegen is het zo, dat hij langs
verstandelijke weg zich zijn wereld(beeld) verovert en pas van daaruit zijn verzen
schrijft. De wildernis is al tot park gecultiveerd, eer hij zich het schrijven van poëzie
toestaat.
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Overigens is het veelzeggend dat in Kossmann's parken zoveel elfen, saters, faunen,
‘maagdelijke baadsters’ etc. rondspoken. Soms alleen maar in de gestalte van stenen
beelden: monumenten, herinneringen aan de nu getemde oerkrachten der natuur. Hoe
dan ook, ze verraden op schalkse wijze het kwaad geweten van de auteur en zijn
heimelijkste vrees (of wens?), dat het nooit helemaal zal gelukken, het chaotische,
animale, spontane, geheimzinnige - al naar men het zeggen wil - intellectueel te
beheersen. Opmerkelijk is trouwens dat deze parken over het algemeen zo'n herfstige
indruk maken: ze verwilderen alweer. Natuurlijk kan men dat als zucht naar romantiek
verklaren, maar deze dichter is beslist minder romantisch dan hij soms voorgeeft te
zijn; daarom geloof ik veeleer, dat ook hierin zich dat ‘kwaad geweten’ manifesteert
en diezelfde twijfel ten aanzien van het oppermachtig intellect. Ik laat hier volgen
het derde vers van

De parken
Bij de vijver schimmelt 's nachts het bederf.
Tussen de struiken
Wanhopen bloemen die nooit ontluiken,
Rotten vergeten vruchten, vervelen
Geuren zich die oud zijn en versleten.
Maar 's morgens vouwt de dag zijn juwelen
Waaier plotseling open,
Ontbloeit de wereld in kelken
Die door de zomer schitteren
En later, in de bittere
Herfst van hun verwelken,
Al hun kleur neerleggen in hun vruchten,
Waaien geruchten over, vluchten
Kleine vogels, schemert
Het naakt van de baadster, die uit de dromen
Van haar maagdelijkheid is ontwaakt,
Glanzend van jeugd tussen de wegen,
En slaan de bomen, aan het gewemel
Der kleuren ontstegen,
Hun grote ogen langzaam naar de hemel.

Ik mag intussen niet suggereren dat Kossmann's poëtisch tekort - want dat is het toch
wel - hemzelf onbewust bleef, zij het dan dat hij het waarschijnlijk niet als tekort zal
erkennen. Reeds in het titelgedicht van zijn eerste bundel Het vuurwerk wordt de
lezer voorbereid op een koele, weinig gepassionneerde poëzie. De dichter vergelijkt
zich hier met een vuurwerk, een kaal staketsel, dat staat te wachten tot het zal worden
ontstoken door ‘een der vonken / uit zuivre hemel of spelonken’. Populair gezegd:
het enige waardoor hij in vuur zou kunnen geraken zou een ‘metaphysische’ ervaring
moeten zijn. Maar de nogal ironische bewoordingen die ik citeerde laten er geen
twijfel over bestaan dat hij daaraan in feite niet gelooft. Het wonder gebeurt dan ook
nergens in zijn poëzie, en men is al geneigd de titel Het vuurwerk zonder meer ironisch
te verstaan, wanneer men ontdekt dat veel van Kossmann's gedichten op de hem
eigen rustige toon handelen over de ‘explosiviteit’ van dieren (gekooide dieren
meestal) en dingen die hij heeft waargenomen. Kossmann heeft zijn harts-
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tocht - een hoezeer verholen hartstocht dan ook - a.h.w. buiten zichzelf geprojecteerd,
om er psychologisch geïnteresseerd, maar op een afstand, naar te kijken; hij wenst
er niet enkelvoudig in te leven:
De felle schop - een mager stuk metaal,
Een houten steel die glanzend en verlegen
Bevuild door modder is en zomerregen Was in de avond hulpeloos en kaal,
Maar 's morgens beet hij in de harde grond
Met honger die geen voedsel kan weerstreven
En in zijn opgooi was het grote leven
Zo zegevierend dat hem niets weerstond.

In deze trek herkent men ogenblikkelijk de romancier. De romancier immers móet
afstand bewaren tot zijn hoofdpersoon, moet aan alle kanten om hem kunnen
heenlopen, - de dichter evenwel is per definitie zijn eigen hoofdpersoon. Kort en
goed: Kossmann's gedichten zijn typisch poëzie van een romanschrijver: zeker niet
oninteressant en in tegenstelling tot de verzen van de meeste prozaïsten onmiskenbaar
poëzie, maar toch nogal onbevredigend. Ik kan niet goed meer geloven in het telkens
opnieuw in een andere huid kruipen, waarop deze dichter zich toelegt: de danseres,
de fantast, de geesteszieke, de prinses, de goochelaar... Ik reageer er alleen maar op
met het gevoel dat ik zoëven al onder woorden heb gebracht: ‘zeker niet
oninteressant’. Ik zie in Kossmann's verzen hoofdzakelijk de technisch knappe,
psychologisch geraffineerde werkstukken, - mijn werkelijkheid wordt er niet door
veranderd. Laat ik echter niet verder op deze dingen ingaan; wie mijn inleiding las
zal zonder meer begrijpen waar de schoen wringt: Kossmann's benaderingswijze van
de dingen staat diametraal tegenover de ‘werkelijkheidsmystiek’ die ik aan de orde
stelde.
Ondanks dit ‘verschil in klimaat’ betekent het zeker geen straf voor mij, in de bundels
van Alfred Kossmann te bladeren. Het is tenslotte wel iets waard een intelligent,
fantazierijk en taalgevoelig mens te ontmoeten. Wel uit die taalgevoeligheid zich
nogal eens in een al te artificiëel gebruik van binnenrijmen en enjambementen, maar
er komt uit zijn poëzie althans een duidelijk te onderscheiden persoonlijk geluid tot
mij over. Ik zie dan ook heel goed in dat m.n. de bundel De bosheks enkele uitstekende
specimina van Kossmann's zo volkomen eigen genre bevat: rhythmisch zeer
uitzonderlijke, vaak fantaisistisch-aandoende gedichten, die uit onze nieuwere
literatuur niet zo maar zijn weg te denken.
Trouwens, ook onder de verzen die Kossmann na het verschijnen van De bosheks
in het tijdschrift Libertinage publiceerde zijn opmerkelijke dingen. En een gedicht
als De dood van de giraffen uit dit tijdschrift is stellig meesterlijk; het ontsnapt
bovendien vrijwel aan de bezwaren die ik hierboven formuleerde. Hier volgt het
derde gedeelte:
De doden leven nog in ons.
Wij horen de dode honden in ons blaffen, de dode insecten gonzen,
De dode vogels zingen.
Nu leven de dode giraffen in ons hun hooghartig bestaan
Ingekeerd verder.
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Wij voelen ze bewegen, hun fragiele poten en hun lieve nekken,
En het deert ons niet. Zij zijn welkom, wij hebben plaats genoeg,
Wij ontvangen ze graag, die zachte, trotse personen.
Maar de levenden sterven met de stervenden,
Ze sterven in talloze bedden,
En het is bijna ondragelijk om dood te zijn in dat ontzaglijk doodzijn,
Om te verrotten in dat subtiele vlees,
Om te zijn uitgewist in die tedere ogen,
Om te zijn weggeruimd in dat drievoudig graf.

Opmerkelijk is de ontwikkeling van Alfred Kossmann in de richting van het
satyrische. Dat komt tot dusver vooral tot uiting in de Negen blasphemieën die hij
mee terugbracht van een reis naar Italië. Kossmann is één der zeer weinigen, van
wie ik in dit opzicht iets verwacht, jùist op grond van zijn intellectualiteit. Maar is
het een te hatelijk grapje, wanneer ik ervan zeg dat ik dit alleen maar een ‘qualité de
ses défauts’ acht?
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Coert Poort
Geb. 7 Augustus 1922 te Rotterdam
Publicatie
Twee gedichten, 1953
Mijn eerste kennismaking met de poëzie van Coert Poort dateert van 1946. Ik was
toen redacteur van het tijdschrift Columbus en er waren een paar niet onverdienstelijke
gedichten van hem ter tafel, die werden bestemd voor een poëzienummer dat misschien gelukkig! - nooit het licht heeft gezien. De tweede kennismaking had vijf
jaar later plaats, toen een zekere Poort, zojuist van een verblijf in India teruggekeerd
en de verbindingen met het nederlandse culturele leven weer opnemend, om toegang
tot De Windroos vroeg met een bundel verzen, die kennelijk nog grotendeels uit de
eerste naoorlogsjaren stamde, - ook de gedichten die ik al eens gelezen had stonden
erin. Vaak geestige en intelligente anecdotische notities met een scheut Achterberg
hier en daar, maar toch ook met iets ondefinieerbaar eigens dat nog niet recht wilde
doorbreken. - Het kwam voorlopig niet tot publicatie. Wel werden enkele van deze
gedichten in De nieuwe stem (jrg. 1952) opgenomen, maar m.i. niet de beste. Het
opmerkelijkst waren die, waarin de dichter zich bezighield met wat wij meestal vrij
ongedifferentieerd ‘krankzinnigheid’ noemen, met waanvoorstellingen, angstdromen,
etc. En ik betreur nog altijd dat daarvan nooit iets is gepubliceerd.
Ik zou over deze dingen niet hebben gesproken - op grond van mijn uitgangspunt
inzake het operatieterrein van deze korte studies wellicht niet hebben mógen spreken
- ware het niet dat ze mij een goede aanloop boden voor de bespreking van de bundel
Twee gedichten, die ik ten slotte toch, en met enthousiasme, in De Windroos opnam,
- verzen waarin Poort eensklaps zijn eigen vorm bleek te hebben gevonden. Wat de
dichter nl. tot zijn vreemde poëtische voorkeur inspireerde, was het vermoeden dat
de krankzinnige niet zo maar ‘gek’ is, en daarmee uit, maar bepaalde aspecten van
de werkelijkheid met een bijzondere helderheid en scherpte opmerkt en daardoor in
een geestelijke onevenwichtigheid geraakt, die hem een totale werkelijkheidsperceptie
onmogelijk maakt. Het is dit vermoeden dat, verdiept en tot een
persoonlijk-toegespitste aangelegenheid geworden, de achtergrond vormt zowel van
het eerste als van het tweede van deze Twee gedichten.
Wanneer Poort zijn Openbaring in waanzin een ‘gedicht’ noemt, doet hij een
gemakkelijk mis te verstane suggestie. We hebben hier nl. te maken met een cyclus
van achttien acht-regelige strofen, waarin een mens - aangeduid met het hièr
boven-persoonlijke ‘men’ - zich in de stad begeeft, maar zich terugtrekt in zijn
woning, in zijn bezigheid en in zijn bed, 's ochtends ontwaakt en zich als ‘een held’
opnieuw in het als vijandig ervaren leven waagt. Dat laatste maken we overigens
maar heel aanvankelijk mee, want de achttiende strofe, en daarmee het gedicht als
geheel, eindigt aldus:
en men komt alom zelf in de gebeden
met naam en toenaam voor en gaat op pad.

Het accent van levensangst is onmiskenbaar: zonder méér is het leven ondraaglijk.
Liefst van achter een raam ziet de dichter de wereld aan en
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voelt de held zich betrokken in het gevecht dat zich voor zijn ogen ontspint... En
zoals Coert Poort déze situatie heeft doorzien, zo doorziet hij alle situaties waarin
hij zich bevindt, één vlaag van ‘waanzin’ lang, met een vreemd-heldere blik: de
wandeling, het verkeer, de thuiskomst, het huis, de maaltijd, het dessert, de kamer,
de bezigheid, bedtijd, de zolder, het bed, de nacht, de ochtend, het ontwaken en de
spiegel. Ook de situaties, de posities, waarin hij zich terugtrok zijn bedreigd, of
althans vol heimelijke relaties met grenssituaties van het menselijk bestaan: zo komt
men er Noach in tegen en Jezus in Gethsemane. Er ligt overal een fundamentele
onzekerheid achter deze strofen, hoe speels ze zich soms ook voordoen. Hier volgt:

Het dessert
Het mes heeft in de plooien van het laken
nog slechts ten dele hiermee uit te staan
- men eet de vruchten met beschaamde kaken maar wie het opneemt zal er door vergaan
men hoort de bomen in de tafel kraken
en de olijven in de grasmat slaan
de kachel staat verraderlijk te blaken
men is een steenworp bij zichzelf vandaan.

Ik zou deze wijze van zien diagnostisch willen noemen. Nico Verhoeven sprak in
een recensie van ‘magisch realisme’ en verwees daarmee naar wat Willink in de
schilderkunst heeft gedaan. Ik kan deze suggestie wel overnemen, maar meen toch
dat een bundel als Stenen (1939) van Ed. Hoornik meer voor een dergelijke
vergelijking in aanmerking komt, al noemde men dié dan ‘surrealistisch’. Wat Coert
Poort schreef lijkt mij uniek in onze poëzie. Niet dat er geen reminiscenties zouden
zijn - Van der Graft vooral en ook Achterberg nog enigszins - maar het eigene heeft
meer dan voldoende overwicht; Poort's gedichten zijn soms van een zeldzaam
indringende en evocatieve plastiek. Wie regels als deze schrijft kan voortaan op mijn
aandacht staat maken:
De fietsers trekken in een brede file
op tegen al wat straat is en alleen
het ruist er en het wemelt er van wielen
en heeft de kracht van een geweldig been
het heeft een huid van tijd en het kan knielen
buiten zichzelve en door alles heen
men loopt er mee, men is er mee gemeen
men is het voor en volgt het op de hielen.

Zo staat deze kleine bundel, en met name het eerste gedicht, vol met nieuwe en
verrassende beelden. En daarbij moeten we, dunkt mij, de grootste bewondering
hebben voor de geconcentreerdheid van Poort's strofen: in acht regels is inderdaad
alles gezegd, zonder dat de intensiteit ook maar ergens ten koste ging van de
verstaanbaarheid. Het enige wat ik ertegen zou willen inbrengen is het feit dat de
dichter zijn beelden wel eens wat te cerebraal uitwerkt.
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Intussen vraag ik mij af, of de cyclus strofen - ditmaal vrije strofen - die Poort's
bundel completeert, Zondagskind, niet belangrijker is dan Openbaring in waanzin.
Sprekend over het taalgebruik der experimentelen, vestigde ik de aandacht op het
feit dat deze dichters telkens en overal in de vaste structuren der dingen ingrijpen,
ook in de structuur van de tijd, wat men dan in hun eigen taalstructuur kan
terugvinden: zij verwisselen de ‘tijden’ der werkwoorden met de grootst mogelijke
vrijmoedigheid. En ik vroeg mij af, of daartoe niet ook de resultaten der moderne
wetenschap het hunne hebben bijgedragen. Het begrip tijd is door de recente
ontwikkeling der natuurwetenschappen een zeer dubieuze en weinig-hanteerbare
categorie geworden, en het kan niet anders of in ons onderbewustzijn, dat tòch al
niet zeer sterk is in het onderscheiden van verleden, heden en toekomst, wordt
daardoor een echo gewekt. Wat dan uiteraard in een met het onderbewuste
ge(pre)occupeerde poëzie het duidelijkst zijn weerslag zal vinden.
Nu is het evenwel zeker niet zo dat de experimentelen een claim zouden hebben
op dit soort werkelijkheidservaring. En om dat op beslissende wijze aan te tonen is
er Coert Poort. Het nieuwe tijdsbesef uit zich bij hem niet zozeer in het taalgebruik
als wel in zijn voorstellingswijze. Het meest opvallende in de cyclus Zondagskind
is nl. het in- en dooreenschuiven van verleden, heden en toekomst. Ik meen trouwens
dat de titel Zondagskind daar al op preludeert. De zondag is naar christelijk besef
een dag tegelijk tussen en buiten de tijden: het is de dag waarop Christus opstond uit
de dood (verleden) en zijn nieuwe aera (toekomst) inluidde middenin onze wereldtijd
(heden); de zondag is een teken van de ‘toekomende eeuw’, de dag waarop ons wordt
beduid dat heden en verleden vanuit zijn toekomst zijn gerelativeerd. Ik heb het
gevoel dat Poort, naar een titel zoekend voor zijn gedicht, door de zondag als teken
van de door hem besefte tijdsrelativiteit werd gefrappeerd.
Overigens kan ik over dit tweede gedicht van Coert Poort slechts tastend spreken.
Hoe vertrouwd de werkelijk-onwerkelijke sfeer die het oproept mij ook is, mysterieuzer poëzie las ik de laatste jaren zelden; zij geeft haar geheim nauwelijks
prijs. Zo helder als Openbaring in waanzin is, zo hermetisch doet zich Zondagskind
voor. Achter iedere nóg zo simpele regel vermoedt men een heimelijke betekenis;
men zou kunnen spreken van een poëzie vol dubbele bodems. Als ik er dan tóch iets
over moet zeggen, dan is het dit: het draait in Zondagskind alles om
geboortevermoedens. Maar het kind dat in het aanzijn treedt - de ‘ik’ van het vers is niet alleen het in het verleden geboren kind, het is het kind dat geboren wordt nú
en dat geboren zál worden tevens. De dichter maakt zich vrijelijk los van zichzelf
en herneemt zich weer. Hij is tegelijkertijd zijn eigen foetus, zijn eigen volwassene,
zijn eigen toekomstmens. Ik heb iemand het gedicht schizophreen horen noemen, en
inderdaad maakt het die indruk; alleen... daarmee zijn we niet klaar.
Impliciet heb ik al bekend dat veel van deze poëzie mij voorshands toegesloten
bleef, zelfs al viel het niet moeilijk haar sleutelwoorden in handen te krijgen: behalve
‘tijd’ zijn dat de woorden ‘huis’ en ‘tuin’. Het huis representeert de vertrouwde
‘binnenwereld’, de moederschoot vooral, - de tuin de buitenwereld die met goede
bedoelingen binnenziet
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en eigenlijk tot het huis behoort: de ‘vrienden’ worden er bv. mee in verband gedacht.
Beide noties, huis en tuin, komen in het eerste en tweede deel van het gedicht
veelvuldig voor, in het laatste deel eigenlijk niet meer. Daar is principieel van ‘buiten’
sprake en van ‘berooide bomen’ in de tuinen, - van parken en bossen, steden en
straten. Met andere woorden: de menswording is een feit, nadat in het tweede deel
de ‘binnenwereld’ zich voor het eerst als aangevochten had betoond, als een stadium
dat ongemerkt verandert en vervreemdt:
er is altijd iets dat verandert
al was het alleen maar de liefste.

De aandacht die Coert Poort aan de dag legt voor de geboorte en het voorgeboortelijke
heeft hij uiteraard met veel van onze moderne dichters gemeen, maar de wijze waarop
hij zich exponeert onderscheidt hem van heel velen onder hen. Ongetwijfeld, ook
hier spreekt de angst voor het leven, die ik in Openbaring in waanzin signaleerde,
zich uit, maar de dichter doorziet haar en tekent verzet tegen haar aan: de geboorte
is een voortdurend actuele aangelegenheid. Pas wie uit de natuurlijk-al-te-natuurlijke,
insistente levensverbanden waagt weg te leven, vindt ergens midden in het bestaan
een nieuwe geborgenheid: een dorp - in tegenstelling tot de stad, die Poort alleen
maar als een verschrikking kan denken - waarin hij zich ‘herkend’ mag weten, nu
niet meer naar zijn ‘moeder’, maar naar zijn ‘vader’.
Om een indruk te geven van deze poëzie meen ik niet beter te kunnen doen dan
besluiten met twee fragmenten, resp. uit het eerste en laatste deel van het gedicht:
Deze eerste uren
waartoe lenen zij zich beter
dan dat ik mij hier langzaam door
de feiten laat achterhalen
Het is goed om niet voor te zijn op zichzelf
om niet, als er straks op de straatdeur
wordt geklopt,
een vreemde door de gang naar voren te horen gaan
en zeggen: - o, goede morgen, kom binnen Want nog is de tijd niet daar
Haal mij in, fluister ik tot de vazen,
samen zullen wij wachten op de bewoners
en u zullen zij volzetten met bloemen.
*
De straten dragen geen namen
dit is alles diep in het binnenland
waar de tijd nog stilstaat
in dorpskommen
Het zijn bijna vergeten gebruiken
leven, ziek zijn en sterven
Maar ik ben er niet lang een vreemde
men zegt dat ik lijk op mijn vader.
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Hannie Michaelis
Geb. 19 December 1922 te Amsterdam
Publicatie
Klein voorspel, ged. 1949.
Onder de ontelbare debutanten, die na de bevrijding onze ontelbare tijdschriften
kwamen bevolken, was de dichteres Hannie Michaelis ongetwijfeld één der
sympathieksten. Veel publiceerde zij niet, maar dat weinige onderscheidde zich nogal
van de dichterlijke poses, die de meeste scribenten in die periode aannamen: de pose
van levensmoeheid vooral en die van erotomanie en ‘bedwijverij’. Bij haar geen
enkele vorm van effectbejag, maar een zuiverheid en argeloosheid, waaraan we bijna
waren ontwend, en een op alle manieren ontwapenende oprechtheid, - kortom dat
ondefinieerbare van een ‘eigen toon’. En kon men haar verzen zeker niet sterk of
frappant noemen, - in ieder geval schenen zij mogelijkheden te ontsluiten, welhaast
vergeten mogelijkheden van poëzie, spontaan geboren uit een heel natuurlijke,
ongeforceerde instelling op het gewone leven en sprekende van voor ieder navoelbare
ontroeringen. Geen wonder dan ook, dat het bundeltje Klein voorspel, dat Hannie
Michaelis in 1949 publiceerde, een van de meest gekochte verzenbundels van de
laatste jaren werd.
Er zijn drie motieven, die de melodie van dit voorspel bepalen: het vrouwelijk
volwassen-worden, het lijden van de voorbije oorlog, en de vreugde en pijn van een
liefde, - en deze motieven zijn in haar poëzie op een heel ongedwongen wijze met
elkaar verweven. Wat niet wegneemt dat ik, differentiërende, de ene groep verzen
liever heb dan de andere. Zo heb ik altijd een zwak gehad voor de eigenlijke
rijpings-gedichten waarmee het bundeltje opent, verzen waarin de dichteres wat
bevreemd zichzelf ontwaakt en volwassen bevindt. Die ervaring was bij haar blijkbaar
sterk verweven met de muziek van Debussy, - de drie eerste gedichten verwijzen
tenminste alle naar hem. Het volwassen-worden gaat met pijn gepaard: het bouwsel,
de ‘kathedraal’, van vele dromen wordt verzwolgen; de argeloosheid en
onbevangenheid gaan verloren:
diep in mij laait de vlam van het verlangen:
een vuur dat niet in kinderen ontbrandt...

maar er is een verwachtend openstaan naar het grote leven. En aan een paar wilgen
wordt Hannie Michaelis zich die verwachting bewust:
... een lichte trilling komt verraden
verlangen en een onbestemd gemis.
Ik sla hun ingetogen hunkring gade
en wend mij af; want de gelijkenis,
hoe vluchtig ook, laat zich niet meer verhelen:
ik ben als zij een harp in 't morgendal,
wachtende op de wind die mij bespelen
en op de storm die mij ontwrichten zal.
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storm heeft haar inderdaad niet gespaard, en men kan daarvan iets vermoeden op
grond van de oorlogsgedichten, die zich onmiddellijk

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

t.o. 193

HARRIET LAUREY

LEO VROMAN

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

C. BUDDINGH'

HELLA S. HAASSE

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

t.o. 194

HANS VAN STRATEN intervieuwt de Rotterdamse duiker C. HOLLEM

MAX DE JONG

BERGMAN

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

193
bij de volwassenheidsverzen aansluiten, - verzen van een onderduikster, moest ik
liever zeggen. Nergens echter, noch hier, noch later, komt het tot die radicale
neerslachtigheid en moedeloosheid, die het werk van zovele andere dichters uit de
jaren na de oorlog zo onuitstaanbaar maakte, maar die men háár eventueel graag zou
hebben vergeven. Integendeel, in bijna al haar verzen klinkt een toon van moedige,
misschien typisch-joodse levensaanvaarding door.
Overigens kunnen Hannie Michaelis' oorlogsgedichten mij het minst van al bekoren.
Ik heb voortdurend het gevoel, dat hier allerlei mogelijkheden latent zijn gebleven;
ze dragen, behoudens Afscheid van Amsterdam en Uitzicht, niet veel verder dan de
situatie, waarin of waaruit zij werden geschreven. Dat is trouwens het gevaar dat de
dichteres voortdurend bedreigt, - het gevaar van de anecdotiek, het blijven-steken in
wat slechts aanleidingen tot poëzie kunnen zijn. En het komt mij voor dat zij vaker
aan dit gevaar ten offer is gevallen dan dat zij er in slaagde het ondubbelzinnig te
ontgaan. Ook de liefdesgedichten uit Klein voorspel - bijna alle sonnetten, die
bovendien nogal eens de indruk maken te zijn volgeschreven - vormen daarvan het
bewijs: men moet telkens constateren, dat Hannie Michaelis ‘gevallen’ te zeer als
geval ernstig neemt en niet doorstoot tot de ‘werkelijkheden’ daarachter. Dat komt
m.i. doordat de dichteres te oncritisch ingaat op wat aan haar gevoel appelleert;
daardoor ‘gebeurt’ er heel weinig in haar gedichten: alles blijft te veel in het
passief-gevoelsmatige, er wordt bijna niets wezenlijks blootgewoeld. Daar komt nog
bij dat Hannie Michaelis bepaald niet uitmunt in zeggingskracht en dat haar poëzie
al evenmin veel plastische mérites heeft; haar fantasie neemt zelden een verrassende
vlucht. Vandaar dan ook dat haar verzen een gelijkmatige, soms ál te gelijkmatige
indruk maken: grijs, hoofdzakelijk grijs, en mat. Een hollandse Februarihemel.
Intussen staat er in deze bundel één vers, dat ik zonder voorbehoud tot de mooiste
specimina van onze hedendaagse poëzie reken. Ik laat het hier volgen:

Het kind
Sedert de droomspin mij omspon
met duizend parelende webben,
zie ik hem spelen in de zon, het kind dat wij nooit zullen hebben.
Zijn ogen die het zonlicht vangen,
zijn klaar en helder als kristal
en onvertroebeld door verlangen:
ogen van voor de zondeval.
Hij glimlacht schuldeloos en wijs.
Zijn vogelstem streelt licht mijn oren.
Zijn wereld is het paradijs,
want hij is rein en ongeboren.
Ik mag mijn armen niet uitstrekken,
hem smekend met ons mee te gaan.
Waarom ook zouden wij hem wekken
tot een ontluisterd, aards bestaan?
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Nimmer zal hij behoren bij
de uitgebloeiden, de verdorden
en nimmer lijden zoals wij
die nooit zijn ouders zullen worden.

Misschien deed ik Hannie Michaelis onrecht, door zo uitvoerig, en hoofdzakelijk
critisch, in te gaan op een bundel, waarvan mij bekend is dat zij er zelf niet meer
achter staat. Ik geloof trouwens, dat zij al bij voorbaat enige twijfel koesterde t.a.v.
het belang van dit werk; dat valt althans uit de titel Klein voorspel op te maken. In
elk geval is het volkomen de pretentieloze titel die bij deze pretentieloze gedichten
hoort.
Welke kant het zal uitgaan met de poëzie van Hannie Michaelis, is eigenlijk nog
altijd niet te zeggen. Wel hebben in de schaarse gedichten die zij na Klein voorspel
in het licht gaf de geijkte en door haar dikwijls àl te clichématig aangewende strofische
versvormen plaats gemaakt voor de soepeler uitingsvormen van het vrije vers en het
blanc verse, maar erg overtuigend beweegt zij zich in dit zoveel losser gewaad nog
niet. Ik heb het gevoel dat zij nog telkens steun zoekt of althans bepaalde steunpunten
nodig heeft. Deze verzen zijn tè aarzelend, tè tastend. Jammer, want daardoor is nog
geen ervan geworden tot wat zij hadden kunnen zijn: pregnante zelfherkenningen,
ontstaan uit een confrontatie met de natuurlijke buitenwereld, bomen, vogels, etc., zoals ook haar bundel er al enkele bevatte.
Hoe dan ook, ik mag deze bespreking niet besluiten zonder te hebben gewezen op
een gedicht, waarin Hannie Michaelis duidelijk uitspreekt dat zij haar dichterlijke
tekorten terdege beseft. Het heet De kleine ziel en het luidt zo:
Sla mij open als een boek
en blader mij geduldig door:
bladzij aan bladzijde bevat
het meelijwekkende verhaal
van een bij uitstek kleine ziel
die zich verbeeldde groot te zijn
en tot de hemel in te gaan
wanneer zij klapwiekend verrees
en fladderend de grond verliet,
terwijl zij met een dunne stem
vergeefs de eeuwigheid aanriep.
Rondom haar stegen zonder tal
de vogels jubelend omhoog
en zij bleef achter, hulpeloos,
deemoedig smekende om kracht.
Haar bang en aarzelend geluid
stierf weg voordat het werd gehoord,
door duizend kelen overstemd,
verpletterd door hun heerlijk lied.
Toen brak haar stem van schaamte af
en duizelende sloeg zij neer. Zij heeft de hemel nooit bereikt
en is gebleven wat zij was:
een kleine ziel.

Mij dunkt, we moeten Hannie Michaelis toch maar wat meer crediet geven dan zij
zichzelf blijkbaar waardig keurt...
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H.J. van Tienhoven
Geb. 25 Februari 1923 te Nijmegen
Publicaties
Kristalkijker ged. 1950; Wichelroedelopen, ged. 1952; When the saints
go marching in, ged. 1952.
Een dichter die zich sinds 1950 bijzonder productief heeft betoond is de in Den Haag
woonachtige Gelderlander H.J. van Tienhoven. Binnen een tijdsbestek van twee jaar
kwamen van hem drie gedichtenbundels op de markt. En uit de daarin samengebrachte
poëzie valt m.i. een vrij snelle ontwikkeling af te lezen; ik sla Van Tienhoven's
betekenis dan ook vrij hoog aan en zie hem als een der meest-belovende dichters van
de jonge generatie.
Ik geef graag toe dat vooral door zijn debuut Kristalkijken gedachten worden
gewekt aan A. Roland Holst, Marsman en Achterberg, - ja ik zou zelfs nòg een
‘invloed’ willen noemen, m.i. de meest bepalende in Van Tienhoven's poëzie: die
van de veel te weinig bekende Herman van den Bergh. Niettemin was er al dadelijk
een onherleidbare oorspronkelijkheid in zijn poëzie. Meer nog: het lijdt voor mij
geen twijfel, of deze invloeden bestonden en bestaan slechts bij de gratie van een
wezenlijke affiniteit. Van Tienhoven is onmiskenbaar geladen van bijna
nietzscheaanse levensdrift, - hij is een vitalist, behept bovendien met mystisch-magisch
levensbesef. Om het op formule te brengen: deze dichter weet zich gebonden in een
bloedwarme betrekking tot het bestaande, een alzijdig verband-van-leven, waaraan
hij met huid en haar deelhebben wil. Aan verder-strekkende, bv. ‘metaphysische’
speculaties of illusies geeft hij zich niet over. Wél kan men in zijn werk allerlei
christelijke noties aantreffen - ‘brood des levens’, ‘levend water’ -, maar ze zijn
geheel en al van hun wortels losgesneden, geseculariseerd. Dat past trouwens
volkomen in het beeld dat ik van Van Tienhoven ontwierp: zijn levensdrift heeft
geen vrede, alvorens het wonder dat in de bijbel ‘eeuwig leven’ of kortweg ‘leven’
heet - die meest authentieke, intens-en-ongeschonden vorm van leven - zich in zijn
bestaan heeft voltrokken, of althans: zich als ‘symbool’, maar dan ook met alle
werkelijkheidskarakter van dien, in het hier-en-nu heeft uitgedrukt. Hij haalt het met
een prometheïsche greep naar zich toe. Een reactie dus op de anaemische
hiernamaals-speculaties van het vigerende christendom? Ik geloof het wel, getuige
bv. een vers als:

Ontwaken
Glashelder wonder der onsterflijkheid!
O dochtertje, dat aan de dood ontrezen,
met ogen vochtig en verbaasd in deze
bewogener, herschapen werkelijkheid
mag binnentreden: zie het blanke laken,
je beker tot de rand met melk gevuld,
de rode vruchten die naar wasdom smaken
en o het roerloos ongeduld,
waarmee het warme brood des levens wacht
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op hen die wederkeren uit de nacht.
Op deze grens van sluimer en ontwaken
worden de dingen die je handen raken
van heldere onsterflijkheid vervuld...

Van Tienhoven's gedichten over het huwelijk en de huiselijke dingen, waarvan dit
vers er één is, zijn, hoe aards ook van intentie, au fond sacramentalistisch: het gewone
leven kan ieder ogenblik zijn ‘heiligheid’ bewijzen. Het is dan ook bijzonder
kortzichtig, deze verzen zo maar ‘burgerlijk’ of ‘negentiende-eeuws’ te noemen;
alleen al uit de context lichten wel andere dimensies op.
De sterk aan Roland Holst herinnerende titel Kristalkijken schijnt overigens mijn
bewering van zoëven: dat het Van Tienhoven slechts om het hier-en-nu zou zijn
begonnen, grondig te weerspreken. Ze roept immers onwillekeurig een mythische
wereld ‘van vóór de tijd’ voor ons op, een wereld waarvan de geheimzinnige stralingen
soms nog oplichten in het dichterlijk kristal. Maar een dergelijke identificatie van
Van Tienhoven's intenties met die van Holst gaat ten enenmale niet op. De holstiaanse
distantie als van een ‘ziener’ ten opzichte van een of andere oerwereld is de dichter
van Kristalkijken volkomen vreemd. Het openingsgedicht van deze bundel, waarin
hij de titel motiveert, is een heel zwak en bovendien onhelder vers, maar er valt toch
in ieder geval uit af te leiden dat voor Van Tienhoven, heel anders dan voor Roland
Holst, het kristal dit in zichzelf besloten leven is. En intens met dit kristal bezig,
ontwaart hij ‘een wereld van heimwee’, waarin hij... zichzelf ziet rondgaan. Een
wereld die dus niets anders kan zijn dan een bepaalde gestalte van de actuele
werkelijkheid. Dat is ze dan ook inderdaad, namelijk: de persoonlijke
levenswerkelijkheid van de mens Van Tienhoven, - en uit het volgende zal nog
blijken, welke signatuur deze wereld van zijn heimwee heeft.
Wat zich ‘in het magisch kristal van het leven’ openbaart, is weliswaar óók bij
Van Tienhoven een mythe, maar de volkomen ‘diesseitige’ mythe van het levend
verleden dat een mens in het bloed zit. Vandaar dan ook dat Van Tienhoven's
dichterlijke verhouding tot de wereld die zich in zijn kristal manifesteert
noodzakelijkerwijs een andere is dan die van Roland Holst: zijn distantie is slechts
de relatieve distantie van de dichter, die zich van zijn bestaan-als-mens bewust wordt,
d.i. zich als personificatie van zijn eigen heimwee binnen het kristal ziet rondgaan
en nu vraagt naar de zin daarvan.
Het is deze vraag, waarmee Van Tienhoven de meest bepalende tekens waarin
zijn leven staat om antwoord aftast: zijn jeugd, zijn moeder, het ‘moederland’, de
natuur. En het antwoord dat deze tekenen uit zich laten aflezen, is niet veel anders
dan een verwijzing naar zichzelf. De dichter wordt er nog eens temeer door bepaald
bij de bronnen van zijn bestaan. Vandaar zijn hang naar natuurlijkheid, naar een
verloren gegane zuiverheid en ongecompliceerdheid. Vandaar ook dat we aan het
slot van de bundel plotseling met een aantal navrante ondergangsvisioenen worden
geconfronteerd: wij hebben ons immers juist aan deze oorspronkelijkheid vergrepen,
ook de dichter zelf:
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In bekkens van dorre fonteinen
slapen kindren voor altijd in;
de vrees der gesloten gordijnen
is blind voor hun stenen geween.

Deze pessimistische gedichten vormen overigens een uitzondering. Niet dat alles
verder glad en vanzelfsprekend zou verlopen in de bundel Kristalkijken, maar in
eigenlijke zin ‘problematisch’ zijn deze verzen toch niet: dicht aan het hart van
Moeder Natuur blijkt zelfs het verdriet om een vroeg-gestorven zoontje te dragen.
Pas in de bundel Wichelroedelopen wordt dat anders, - dan is het uit met de
probleemloosheid.
Kristalkijken - Wichelroedelopen, het komt mij voor dat het bij alle verwantschap
opvallende verschil tussen deze titels de winst in existentieel gehalte aanwijst, die
Van Tienhoven inmiddels heeft geboekt. De ‘relatieve distantie’ van Kristalkijken,
- de dichter heeft er toch wel een duidelijk behagen in gehad; zij veroorloofde hem
althans om vrijwat gedichten te schrijven, waarbij zijn menszijn nauwelijks in het
geding schijnt. Hoe dan ook, deze houding in poeticis heeft nu moeten plaats maken
voor een veel onontkoombaarder ernst. De mens Van Tienhoven èn de dichter die
op zekere afstand doende was diens bestaan poëtisch te interpreteren, zijn meer en
meer samengevallen, en in deze bundel vinden wij ze beiden, en vrijwel
ononderscheidbaar, op zoek naar wat Van Tienhoven weer eens opnieuw ‘levend
water’ noemt. Men zou ook kunnen zeggen naar de bron van een grote en totale
inspiratie, water uit de rotsen waartussen en waarop wij leven. De bron waaruit de
poëzie van Kristalkijken werd gevoed is blijkbaar opgedroogd of ondeugdelijk
gebleken.
Dat dit au fond een religieuze problematiek is, valt niet te loochenen en ze doet
zich hier trouwens openlijk als zodanig voor. Van nature is Van Tienhoven, zoals
gezegd, een mysticus, maar van een aardse religiositeit, een natuurmysticus. Reeds
in de vorige bundel spreekt overal zijn diepe verbondenheid met het eigen leven der
natuur, zijn innige deelname aan de kringloop der seizoenen, waarvan hij de herfst
als het meest verwant ervaart. Nu, in de tweede bundel, komt zelfs een hele groep
gedichten onder de titel Weer een najaar te staan. Toch is het nu anders: in
Wichelroedelopen wordt deze innige relatie kennelijk als gefrustreerd ervaren. Men
kan ter verklaring daarvan aanvoeren, dat het de dichter ook niet gìng om de natuur,
de herfst zonder meer, maar om de natuur, de herfst van zijn gelders geboorteland:
‘het bloedwarm najaar van het achterland’. Het najaar aan zee is hem vreemd:
Het noodlot dreef mij
ruggelings tegen deze blinde muur
van lucht en water: een man zonder leef-tijd...

Maar niet alleen dat het hem vreemd is, - veeleer beseft hij het najaar aan zee als een
oordeel. Een oordeel echter waarover? - Ik geloof dan ook, dat de eigenlijke grond
van zijn onvrede ergens anders, dieper ligt.
Oedipus heet één van de najaarsgedichten uit Wichelroedelopen. Een
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matig vers, maar onthullend, alleen al in zijn titel. Van Tienhoven's innige verhouding
tot de natuur - de natuur, de herfst van zijn moederland -, die brede, vertrouwde
moederschoot waarin hij zich tevoren nog heel argeloos geborgen kon voelen, dat
‘gerijpt begrijpen’ of hoe men het bij benadering uitdrukken wil, - ze is hem eensklaps
als in diepste zin incestueus bewust geworden: was ze niet ook de schoot van sexueel
verkeer, waarin hij zijn levensdrift vierde? Ziedáár de onredelijke reden, waarom de
najaarsgedichten uit deze tweede bundel alle op een of andere wijze in het teken van
het oordeel staan. De natuurmystiek, deze regelrechte verhouding tot Moeder Natuur,
is doorzien als in feite de sublimatie van een moederbinding. Hij moet, als eenmaal
Lot, dit Sodom verlaten; hij weet zich op zichzelf, in de crisis gesteld. Zie hem, zoals
in het citaat van zoëven, staan, teruggedrongen tot op de grenzen van zijn bestaan.
Ja, in de omslotenheid van de natuur, dit beveiligend al, wordt nu bij uitstek een
verloren paradijs ervaren: in Pan vluchten betekent: in panische angst uitgedreven
worden.

Pan
Dodenverhaal van de grond moeder aarde,
tegen de morgen kom je vertellen:
- tussen de bladeren van mijn struiken
kun je de geur van levend wild ruiken,
hoor je het ritselen nog van hun vlucht. Moe van het bloed dat mij opjoeg maar spaarde,
weet ik dat niets mijn dorst meer kan stillen.
Als ik mij neerbuig over je beken
zie ik mijn blik in spiegelbeeld breken,
hoor ik een jachtroep in ieder gerucht.
Dodenverhaal dat het hart lang bewaarde:
Herten... Bladstil speelt de zon op hun vellen,
drijft de mist weg uit het goud van hun ogen. Als had hún bloed nog eenmaal bewogen,
nemen van mijn spoor de bloedhonden lucht.

Wel heeft de wichelroede water gewezen, maar het bleek het vruchtwater te zijn,
waarin alleen te leven was vóór men geboren werd.
Het is niet verwonderlijk dat er na deze trieste herfstverzen een meer menselijke
verhouding aan de orde komt. Of liever de menselijke verhouding bij uitstek, het
huwelijk. Ook daarop was in Kristalkijken dus al gepreludeerd. Er is in deze twaalf
gedichten een aftasten van de man-vrouw-relatie op haar wezenlijke dimensies, dat
mij uniek lijkt in onze poëzie. En men heeft het gevoel dat Van Tienhoven hiér dan
toch zal stuiten op de ‘ondergrondse aders’, waarnaar hij op zoek is. Dat schijnt
trouwens ook een enkele maal het geval:

Moeder de vrouw
Ik kwam tot stilstand in jouw wachtend bloed.
Mijn vlucht had uit. Eenzelvig maar tesamen
waren wij later. Kinderen kregen namen.
Ik was je nader dan je hebt vermoed.
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Weer slaap je naast me. Had je meer verwacht?
De jaren maakten onze liefde blinder
de nachten stiller en de woorden minder,
zeldener uitgesproken dan gedacht.
Vermoeider maar geadeld werd je vlees.
Het zog trok door je borsten scherpe voren.
Je slaapt. Ik mag je diepe adem horen,
mijn handen leggen om je zware leest.
Jou alleen kan ik waarlijk toebehoren,
zoals je werd en altijd bent geweest.

Maar de indruk dat Van Tienhoven in zijn huwelijk het ‘levend water’ zou hebben
aangeboord, wordt teniet gedaan door de groep in meer gebruikelijke zin ‘religieuze’
gedichten die tòch nog volgt; gedichten waarin het dus gaat om de verhouding van
de dichter tot God. En ik heb het gevoel dat ik deze, gezien Van Tienhoven's vorige
poëzie, zo onverwachte wending zò mag verstaan: Niet dat de huwelijksliefde
klaarblijkelijk meer aanvaarding dan vervoering voor hem betekent, al ligt hier voor
zijn natuur stellig een probleem, is de grond van zijn ‘teleurstelling’, maar een
redeloos vermoeden. - Ik realiseerde mij plotseling dat boven het geciteerde gedicht
de in dit verband omineuze titel Moeder de vrouw had gestaan...
Die religieuze gedichten dus. - Eigenlijk zegt de term ‘religieus’ niet genoeg,
evenmin als het woord ‘God’ dat ik gebruikte, want Van Tienhoven oriënteert zich
hier zeer beslist aan wat hij als het hart van het door hem ‘overleefde’ christendom
beseft: kruisdood en opstanding van Jezus, die immers heeft gezegd - hij alleen onder
allen - over het levend water te beschikken. Maar wat moet een natuurmysticus, een
cyclisch-beseffend mens, áán met dit aanstotelijk stuk verkondiging van iets dat
eenmaal en onherhaalbaar zou zijn geschied? Hij kan het hoogstens ideogrammatisch
verstaan en in eigen geestelijk idioom ‘umwerten’. Gedichten dus, die psychologisch
zeker niet oninteressant zijn, maar die poëtisch gezien vrijwel mislukten. Zou het
komen doordat de beide structuren die hier in het geding zijn elkaar niet verdragen
en alleen in een forcerende greep bijeen kunnen worden gehouden? Hoe het zij, het
is duidelijk dat de dichter ook bij deze Jezus geen heul heeft kunnen vinden. De
bundel eindigt tenminste met een Afscheid, dat we wel mogen verstaan als een afscheid
van alle problematiek voor een nieuw vitaal begin:
Maar waarom niet lopen, morgen,
met de ogen, ziende, dicht?
Waarom niet de vrouw beslapen?
Waarom niet het water ruiken?
Waarom niet gewoon beginnen?
Waarom niet geloven dat de
wereld open ligt, wijd open,
wachtend open als mijn hand?

Wat dit afscheid betekent, wordt eerst recht duidelijk in Van Tienhoven's derde
bundel When the saints go marching in, vrijwel gelijktijdig met
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Wichelroedelopen verschenen, maar later werk bevattend. Het boekje is opgedragen
aan de nagedachtenis van Bunk Johnson, een der grote mannen uit de goede tijd van
de amerikaanse negermuziek. Overigens doet de titel in verband met déze poëzie op
het eerste gezicht wat vreemd aan. Wie zich echter realiseert dat het lied waarnaar
de bundel heet niet alleen als ‘gospel song’, maar nog in die goede tijd ook als (goede)
jazz bestond, meent er wel iets van te begrijpen: er ligt een belijdenis in opgesloten
van al wat direct is en vitaal, of het nu ‘religieus’ heet of niet. En dit vitale element
maakt Van Tienhoven's laatstverschenen bundel tot een verrassende verschijning in
onze toch wel vaak àl te reflecterende, àl te geresigneerde, om niet te zeggen
levensmoede dichtkunst. Zijn vitaliteit werkt aanstekelijk: zelfs het ‘dooie’ Den
Haag, dat de dichter verfoeit, komt om hem tot leven:
Helderziende vandaag. Onzichtbaar voor
de robots en de dungeklede naakten
van meisjestorso's die te vroeg ontwaakten,
vóór hun gezicht weerkeerde uit de nacht,
hak ik de hemel tot één blauwe bijt.
Vrouwen herleven, voelen fijne delen
zonlicht hun erogene zônen strelen,
zij zien mij, lachen, dag man met de bijl.
Meeuwen kantelen om de Vijverberg.
Ik houd mijn hart vast, nu gaat het gebeuren,
want zelfs de robots voelen hoe er scheuren
van glimlach splijten in hun stalen smoel.

‘Man met de bijl’, - dat is een typisch symbool, waaronder de dichter zichzelf verstaat;
men komt het in zijn nieuwere poëzie nog enkele malen meer tegen. En ik geloof
dat Van Tienhoven ons daarmee op het spoor brengt dat zijn poëzie heeft gekozen.
De ‘man met de bijl’, de ‘houthakker’ is degene die op een heel elementaire wijze
cultuur bedrijft: hij is bezig een lichting te hakken in het geboomte - in bovenstaand
vers: een bijt in de dichte hemel - teneinde menselijk leven mogelijk te maken. Wat
het leven belemmeren wilde, maakt hij aan het leven dienstbaar: met het hout bouwt
hij zijn woning en stookt hij zijn vuur. - Ik schreef dat ik in Van Tienhoven's ‘man
met de bijl’ een aanwijzing zag. En wel deze: Van Tienhoven is ‘dichtbij de natuur’
gebléven, maar zijn verhouding tot haar is niet meer ongedifferentieerd mystiek: hij
‘zet haar naar zijn hand’. Er is een zekere agressiviteit jegens de natuur ontstaan: zij
moet hem dienen tot brandstof voor zijn menszijn:
ik loop het jaagpad langs van mijn verlangen
met bomen in hun goud verdronken
houthakker houthakker tikt mijn hart
het is te koud om stil te staan.
Weer maakt October mij de kachel aan
word ik niet ouder dan vandaag
ik word nooit ouder dan vandaag
omdat het vuur zichzelf kan voeden
met bossen aan de veluwzoom...
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- zo staat er in een van de zwakste gedichten uit de bundel. Van Tienhoven's
‘verwantschap’ met de natuur blijft weliswaar gegeven - het blijkt bijna vers voor
vers -, maar het gaat hem niet meer om het loutere gemeenzaamzijn met deze
Moeder-Vrouw-Zuster, deze Grote Godin. Wat dat betreft loopt hij inderdaad door
haar domein ‘met de ogen ziende dicht’. Zij heeft haar religieus karakter voor Van
Tienhoven verloren, haar numinositeit, haar zuigkracht ook. Hij is eindelijk zichzelf
geworden, uitgetreden uit de insistente bevangenheid van het moederlijk oergevoel.
En het is dit ex-istente, deze ‘extase’ die de vitaliteit van zijn nieuwe poëzie bepaalt.
Vandaar dan ook dat het spleen, door mij geïnterpreteerd als heimwee naar de
levensbron van de moederschoot, dat de tweede bundel zozeer beheerste, in When
the saints go marching in vrijwel geheel ontbreekt.
Met deze wending hangt bovendien samen, dat de ook hier weer voorkomende
‘religieuze’ gedichten veel meer overtuigen dan die uit Wichelroedelopen. Was het
in deze bundel nog de natuurmystisch ingekapselde Van Tienhoven die het opnam
tegen een in de geloofsvoorstellingen van zijn jeugd ingekapselde Van Tienhoven een soort schijngevecht dus eigenlijk - de bundel When the saints go marching in
lezend, heeft men het gevoel dat nu inderdaad zijn ‘zelf’ in het geding is.

Aanpassen
Koud water van verheldering, des morgens
onder de douche kan ik mezelf bereiken:
de harde schouderbladen en de weke
maagholte waarboven het hart slaat.
En pijlsnel schiet ik in de dag omhoog,
een vis zonder uitwendige gebreken,
glad, en onkwetsbaar als het levensteken
uit catacomben eenzaamheid, ICHTHUS.
Spreid ik mijn armen, zie ik Christus staan
in de schijndode lichtplek van de spiegel.
Maar als ik even in mijn heupen wiegel,
glijd ik snel vluchtend uit zijn beeld vandaan.
Voetganger nu, sta ik lange tijd stil
als om door druk verkeer over te steken.
Dan stap ik uit mezelf weg en kan spreken,
lachen of fluisteren met wie ik wil.

De bevrijding die Van Tienhoven in deze bundel viert uit zich ook in de grotere
vrijheid die hij tegenover de vorm aan de dag legt. Men heeft trouwens de indruk
dat hij pas nu ongeremd en rechtuit zichzelf is, - dat zijn poëzie pas nu werkelijk
‘iets worden kan’. En al moge de nieuwe, ‘milleriaanse’ phase in zijn ontwikkeling
voorshands misschien minder ‘gave’ gedichten hebben opgeleverd dan men bv. in
Wichelroedelopen aantreft - ze zijn vaak al te snel, te eruptief geschreven -, deze
derde bundel is een bundel met toekomst. En dat kan men niet van ieder acceptabel
verzenboek zeggen.
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Ad den Besten
Geb. 11 Maart 1923 te Utrecht
Publicaties
Dubbel leven, ged. 1946; Verleden tijd, ged. 1950.
Waarom, na zoveel anderen te hebben gecritiseerd, niet ook mijzelf aan de kaak
gesteld? En anderzijds: waarom, na met zoveel klem een bepaald soort lyriek aan de
orde te hebben gesteld, over mijzelf maar niet gezwegen?
Het dilemma is misschien toch niet zo onoverkomelijk. Ik ben er namelijk van
doordrongen, dat t.a.v. mijzelf zowel spreken als zwijgen vooral een critische intentie
moet hebben. En aangezien zwijgen gemakkelijk als hautain, verwaten kan worden
uitgelegd - het zou de schijn kunnen hebben dat ik mij listiglijk buiten schot wilde
houden om intussen te suggereren dat ik zelf de poëzie schreef, die ik als belangrijk
en levensvatbaar aan de orde stelde - meen ik dus liever te moeten spreken over mijn
werk. Alleen zó heb ik trouwens het gevoel, gerechtigd te zijn tot het publiceren van
de eigengereide meningen die ik hier en daar poneerde; alleen zo kan bovendien
beslissend blijken dat ik niet ‘theoretisch’ bezig ben met de dingen waarover ik
schreef.
Laat ik vooropstellen dat ik mijzelf nooit anders heb gezien dan als een ‘minor poet’.
Wat overigens niet impliceert dat ik zou toegeven de schrijver te zijn van ‘argeloze
natuurlyriek’ en van ‘vrij vlakke godsdienstige liefdespoëzie’, die sommigen in mij
blijken te zien. Het is namelijk niet aan dié kant, dat ik mijn tekorten besef. Waar ze
m.i. wél liggen en zich op een voor mijzelf ondraaglijke wijze manifesteren, - hoop
ik in het hier volgende duidelijk te maken.
Elders in dit boek heb ik er al op gewezen, dat mijn literaire puberteit in de
Criterium-jaren viel, - en dat is in mijn eerste bundel Dubbel leven en in een goed
deel van Verleden tijd dan ook duidelijk bespeurbaar. Ik was in de periode dat de
mannen van Criterium, Hoornik vooral, het literair klimaat bepaalden, nog erg jong
en beïnvloedbaar en produceerde volkomen in de gewenste trant reeksen anecdotische,
door een vriend eens ‘fataal-knap’ genoemde, sonnetten. Men zie daarvoor Dubbel
leven, dat een keuze bevat uit wat ik tot 1945 schreef. Poëzie die hier en daar
misschien wel iets eigens heeft, maar volstrekt zielloos is, en vooral zonder hárt,
zonder inzet. Poëzie waarin ik mij op en top een aestheet betoonde: op ‘het bijzondere’
belust, bijzondere situaties, bijzondere woordschakeringen, - op originele ‘vondsten’
kortom.
Toch was deze vorm van poëzie in zeker opzicht wel karakteristiek, inzoverre ze
aansloot bij de situatie waarin ik mij bevond. Ik studeerde nl. theologie, en achteraf
bezien heb ik al die tijd het onjuiste, maar niettemin onontkoombare gevoel gehad,
dat dit mij verplichtte tot een poëzie, die ik, gedachtig aan de vorige-eeuwse
domineesproductie, onder geen beding schrijven kon of wilde, terwijl ik anderzijds
schroomde mij de noties bewust te maken die heimelijk in mij leefden. Misschien
kón ik dat trouwens ook niet, omdat ik geheel in het ‘romantisch-rationalistisch’
misverstand van Criterium gevangen zat. Ik laat hieronder een specimen volgen. De
gemakkelijkheid is van Criterium, de rijmdwang in regel 4 (misschien ook 7) van
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het sonnet, het besef, dat niet adequaat doorkomt, van mijzelf. Het is het besef van
een potentieel ‘natuurmysticus’, zoals hier bezig met nacht, licht en water, maar die
zich als zodanig noch in Criterium, noch in de wereld der theologie geduld voelde.

Demi-rêve
Huivrend in de suizelstille
kamernacht van slaap en droom
laat het kierend raam de kille
adem toe van wind en doom.
En het daglicht wiekt ter tille
van de hoogste appelboom,
langzaam - als om mijnentwille en haast onbegrijplijk loom.
Halfontwakend weggezogen
als in eeuwig woelend wier,
vind ik binnen eigen ogen
al dit prils verhelderd, schier
of ikzelf weer, licht-bewogen,
inwies tot dit nu en hier.

Men kan uit het voorgaande wel afleiden, dat mijn streven naar oorspronkelijkheid
in de grond van de zaak niet anders was dan een kramp. Trouwens, ook mijn
voorliefde voor het sonnet kwam uit een krampachtige instelling op het leven voort.
Het ging mij werkelijk niet alleen om de fraaie vorm, zoals men zou kunnen
vermoeden; ik ben me er integendeel van bewust dat het sonnet psychisch een soort
toevluchtsoord voor mij betekende, een wijkplaats in het geweld van oorlog en
bezetting, die ik niet werkelijk aandurfde. In de gladde en daardoor afwerende
afgerondheid van het sonnet voelde ik mij op een vreemde manier veilig, als binnen
een vesting, - een moederschoot, zeg ik achteraf. Vrijere strofische vormen gaven
dat gevoel van beveiligd-zijn niet, - ze waren niet gesloten genoeg. Ik beschouwde
ze heimelijk als onbeschermde woningen, waarin weliswaar te leven viel, maar waarin
de wereld nog op alle mogelijke manieren binnenkon, - de Gestapo en de Grüne
Polizei. Enfin, ik zou deze dingen wel verder kunnen uitdiepen, maar zo heel
interessant zijn ze in de grond van de zaak niet. Ik vind Dubbel leven een ronduit
nare, halfslachtige bundel. Voor negentig procent literatuur!
Het boekje verscheen in 1946, toen ik, na mijn ‘afscheid van domineesland’ juist
op weg was gegaan om nu eindelijk mijzelf te ontdekken. Of mij dat gelukte? - De
bundel Verleden tijd, die in 1950 uitkwam, is mij persoonlijk in ieder geval veel
liever, al was het alleen maar omdat de hier bijeengebrachte verzen wat meer op mij
lijken. De goede verstaander kan eruit opmaken, dat ik nu voor het eerst contact
durfde maken met wat ik éigenlijk onder de leden had: een subliminale, immanente
religiositeit van volkomen onchristelijke signatuur, de religiositeit met andere woorden
die ons in het bloed zit. Christelijk geloof is naar mijn besef trouwens iets
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heel anders dan religiositeit: het is juist de crisis van de religiositeit. En in het teken
van deze ‘crisis’ staat de gehele bundel.
Om het wat duidelijker te zeggen: de verzen uit Verleden tijd zijn weliswaar bij
uitstek met het lichaam, het bloed geoccupeerd, - ‘aards’. Maar van een aardsheid
die telkens opnieuw haar grenzen moet erkennen, doordat zij kennis draagt van ‘God’.
Niet de pantheïstische god, die ademt met de adem der natuur en opgaat in de cyclus
van mijn bloed; ook niet de idealistische god, die mijn menszijn vergeestelijkt en
vervluchtigt; maar de bijbelse God, die in de van elders op mij toekomende gestalte
van Jezus Christus mij roept tot zíjn gemeenschap dáár, waar ik liefst eindeloos en
onverantwoordelijk zou willen communiceren in de kringloop van het hijgende,
bloedwarme leven. Juist in dit van-buitenaf aangesproken-zijn wordt m.i. het menszijn
als menszijn bepaald, - gered uit het nivellerende ‘Einerlei’ waarin ik mij zou
stukleven, deze ‘dood’. Er komt in alle voorlopigheid iets in het spel van een andere
en nu wérkelijke relatie, als van een ik tot een gij; en deze achterhaalt en relativeert
het dierbare vegeteren zozeer, dat zij een nieuwe levensruimte schept, een nieuw
heden, waarin al mijn ‘oorspronkelijke’ relaties tot ‘verleden tijd’ worden gestempeld,
zij het dan een onvoltooid verleden tijd. Daarvan versta ik m.n. het huwelijk, de
daad-van-trouw, als een teken en onderpand. Is het huwelijk niet een
menselijk-bepaald moment in de menselijk-indifferente cyclus der natuur?
Met de bovenomschreven noties hangt ook de structuur van Verleden tijd samen.
Die is namelijk welbewust zo ontworpen, en het heeft mij altijd enigszins verwonderd
dat bijna niemand op de gedachte is gekomen de ordening van de bundel aan te
grijpen als een sleutel tot het rechte begrip van de erin vertegenwoordigde poëzie.
Wie dat wèl doet, zal bemerken dat vrijwel alle verzen de geur, nee de ‘religieuze
sfeer’ van een bepaald seizoen aan zich hebben.
Het begint met voorjaarsgedichten. Ofschoon... zo moet ik het eigenlijk niet zeggen.
Het voorjaar fungeert hier nl. veeleer als ‘gelijkenis’. Zo gaat het in de kleine reeks
van zeven sonnetten, die zelf Voorjaar heet, niet in de eerste plaats om het natuurlijk
ontwikkelingsproces van vroege lente tot voorzomer en om een zich daarin natuurlijk
ontwikkelende liefde, maar om een menselijk bewustwordingsproces t.a.v. de
‘werkelijkheid der natuur’. Deze verzen zijn dan ook zeker niet de argeloze poëzie
van het ‘klein geluk’ die men er wel eens in heeft gezien. Niet dat ik mij daarin
bepaald ‘miskend’ zou voelen, - ik meen nl. zelf dat deze verzen niet voldoende
adequaat zijn aan de erachter liggende belevenis. Ze zijn misschien te bewust
uiteengelegd in descriptief-‘idyllische’, ofschoon wel degelijk als ‘ver-zinnebeeld-ing’
van de eigenlijke problematiek bedoelde kwatrijnen, en gevoelsmatig-toegespitste,
ofschoon wel degelijk als uitdrukking van een totaler gegrepenheid bedoelde terzinen.
Maar vooral: er is hier minder ‘schepping door het woord’ dan ‘schepping van
woorden’ aan de orde. Kortom, behalve het derde sonnet - dat ik in mijn bloemlezing
opnam - functionneren deze verzen niet, zoals ik meen dat poëzie functionneren
móet. En bovendien - maar dat hangt hiermee samen - zijn ze te slap, te weinig
geconcentreerd van zegging; ze blijven voor mijn
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eigen gevoel te veel in stemmingen aarzelen. Overigens ben ik op dit punt misschien
wat té critisch: dat deze zeven sonnetten zich als stemmingspoëzie aandienen, zegt
nog niet alles, - er zijn tenslotte ‘stemmingen die de wereld ontsluiten’.... Hoe het
ook zij, hier is één vers van de cyclus, het vierde:
Kennis van God en kennis van de bloemen,
een voorjaarsavond in het koele gras,
lijkt vanzelfsprekend als het jong gewas,
onnodig te verklaren of te noemen.
En even schijnt weer 't leven klaar als glas,
bijna te simpel om het schoon te roemen;
hoor hoe de bijen hun verlangen zoemen,
alsof het mijn verpuurde wellust was.
Haast kan ik weer geloven dat de daden
der vruchtbaarheid, het spel van kiem en zaden,
zo zonder schuld zijn als ik wensen zou.
En argeloos, als hoorden zij tezamen,
fluister ik in de zoele wind de namen
van God, de bloemen en de liefste vrouw.

Bij deze voorjaarspoëzie haakt organisch in de goeddeels oudere, nog uit de oorlog
daterende sonnettenreeks Lof van Utrecht. Ik zette haar op deze plaats, omdat zij
voornamelijk bezinning is op de existentieel-indifferente gegevens van mijn
geboortestad en daarin voor mijn gevoel de stagnante doodsheid van de zomer
representeert. ‘Existentieel-indifferent’, schrijf ik. Inderdaad, deze hommage aan
Utrecht heeft wel iets met mijn ‘eigen achtergronden’ te maken, maar de verzen zijn
bijna stuk voor stuk uit een onaanvaardbaar aesthetische, belangeloos-schouwende
houding tegenover de dingen ontstaan. Het kan wezen dat ze in hun genre niet slecht
zijn, - maar het genre deugt niet:
De gracht viel stil. Donkere, dichtbevrachte
bomen buigen diepzinnig over haar
Er schuiven algen wezenloos en zwaar
voorbij, als hun belichaamde gedachten.

Ik zou nog eens ándere Utrecht-verzen willen schrijven!
In deze cyclus zit intussen dezelfde ronding als in de bundel zelf: lente - zomer herfst. Lof van Utrecht gaat dus naar achteren heel ongedwongen over in de
najaarsgedichten, verzen waarin mijn vertrouwdheid met de mythe der natuur
misschien wel overtuigend gesuggereerd wordt, maar met gebruikmaking van nog
te veel ‘schilderachtige’ details. (Ik mag hieraan wel toevoegen, dat ik mij in mijn
affiniteit tot de herfst sterk aan H.J. van Tienhoven verwant voel.) - Waar dan
vervolgens de cyclische structuur van de bundel zich met wintergedichten zou moeten
sluiten - ten bewijze van mijn ongebroken ‘heidendom’, mijn gevangen-zijn in de
mythe - wordt de cyclus echter uiteengebogen en volgen de groep Huwelijk en enkele
onomwonden geloofsgedichten. Misschien vergis ik
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me, maar twee of drie van deze verzen vind ik persoonlijk het beste van wat ik
bundelde. Ze dateren uit de tijd dat ik mij de dingen waarover het in dit boek gaat
meer dan tevoren bewust begon te worden. De ontoereikendheid van het aesthetische
vooral! Dat komt tot uiting in een soort aesthetische ascese: geen aandacht voor
sierende details, gespannener en directer taal dan tot dusver en een heel elementaire,
eigenlijk alleen maar ‘symbolische’ beeldspraak. Zie dit fragment uit Nacht en dag:
God doet de wimpers van
zijn daglicht toe: nu huist er
in dit buitenste duister
't ongerijmd ademen
van voor het oerbegin.
Het moet ons mens-zijn haten.
God slaapt, wij zijn verlaten;
één man sterft het zich in.
Dit is de nacht, de hel:
ik mag van verre rusten
en word ik 't mij bewust, dan
trillen Gods wimpers al.

Kortom, in plaats van, zoals tot dusver, min of meer passief de vreemde gisting te
registreren die de bijbelse God in mijn natuurlijk levensgevoel heeft aangericht, doen
deze verzen een poging om dit proces nu a.h.w. poëtisch te verhaasten en daarmee
mijn ‘schemerigheid’ te verhelderen tot een klaar besef van mijn menselijke situatie.
Dat leidde echter tot een wat vreemde consequentie. Het ging betekenen dat ik meer
nog dan tevoren mij bepaald voel bij de ‘ondermenselijke’, natuurlijke werkelijkheden
nacht en water, betrokken in de zuiging van het ongeschapen oerbestand. In
‘wereldbeschouwelijk’ opzicht een stap terug, zal men misschien zeggen. Maar wie
weet heeft het toch zin dat hier en daar een dichter, min of meer plaatsvervangend
voor anderen, zich mengt in het geding tussen God en ‘de goden’, onze archetypen.
Dat wil zeggen: in de crisis van nacht en dag, water en aarde, natuur en schepping.
Van der Graft - hoeveel malen boeiender dan ik - doet het op zijn manier; ik probeer
het op de mijne.
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Gerrit Kouwenaar
Geb. 9 Augustus 1923 te Amsterdam
Publicaties
Uren en sigaretten, nov. 1946; Negentien-nu, rom. 1950; Ik was geen
soldaat, rom. 1951; Achter een woord, ged. 1953.
Degenen onder de experimentelen, atonalen, abstracten of hoe men ze noemen wil,
die mij after all het vreemdst blijft, is dezelfde die mij als schrijver van de romans
Negentien-nu en Ik was geen soldaat nogal na aan het hart ligt: Gerrit Kouwenaar.
Dat is niet alleen verwonderlijk, maar meer nog irritant, omdat ik mij voortdurend
realiseer dat hij in zijn gedichten toch ongetwijfeld het meest essentiële uitspreekt
wat hij te zeggen heeft. Kouwenaar is duidelijk géén ‘prozaïst die ook verzen schrijft’,
- in dat geval zou men aan zijn proza genoeg hebben en zijn gedichten slechts ter
verificatie of nadere toelichting kunnen lezen. Hij is onmiskenbaar dichter èn
prozaschrijver - anders m.i. dan Alfred Kossmann -, en in zijn poëzie bereikt hij
gebieden, die hem via het proza ontoegankelijk zijn gebleken. Wie Kouwenaar's
bundel Achter een woord adequaat wil verstaan, is dan ook op zijn verzen zonder
meer aangewezen - iets wat hun betekenis als poëzie in mijn ogen zeker niet verkleint!
-, maar ik moet bekennen dat wat ik er persoonlijk uit afleid te weinig is om er een
persoonlijke verhouding toe te krijgen. Ik weet niet goed raad met hem en uit
verlegenheid met zijn dichterschap zou ik willen beginnen met Kouwenaar's plaats
temidden van zijn mede-experimentelen min of meer te bepalen. Laat ik dat doen
met voorbijgaan van zijn oudere poëzie, hier en daar in de na-oorlogse tijdschriften
gepubliceerd. Poëzie die hij grotendeels afwijst, al zijn er m.i. een paar zeer
appreciabele gedichten onder.
Een plaatsbepaling dus. Welnu, ik zie Kouwenaar ergens staan tussen de oudere
Elburg en de jongere Vinkenoog in. Evenals bij Vinkenoog, in casu de Vinkenoog
van Wondkoorts, meen ik in verschillende van zijn verzen een dichterlijk verweer te
bespeuren tegen zijn verleden, verbetenheid op een onverteerbaar, althans onverteerd
brok jeugd. Maar breidt zich dat bij Vinkenoog uit tot een soort blinde haat in alle
richtingen, in Kouwenaar's poëzie blijft de agressiviteit veel meer gelocaliseerd en
gericht. Hij is bovendien veel minder in zichzelf gefixeerd, minder geïntroverteerd
dan Vinkenoog, - ja ik moet zeggen ‘socialer’ van inslag. En daarmee staat hij heel
dicht in de buurt van Jan G. Elburg, met wie hij trouwens dezelfde marxistische
overtuiging blijkt te delen.
Om nog even Kouwenaar naast en tegenover Vinkenoog te stellen: in zijn poëzie
is een duidelijk verzet tegen de ‘vader’ en de ‘vaders’ aanwijsbaar. Maar daarin klinkt
toch vooral iets van een bovenpersoonlijke geraaktheid door: afwijzing van een stuk
wereld- en mensheidsgeschiedenis, waarin de vaderlijke bevoogding, de vaderlijke
suprematie over en in de volkeren hoogtij vierde. De vader die in en aan zijn kinderen
eigen machtsbewustzijn uitleeft is symbool van het voorgeslacht, dat het overal in
de wereld, in het groot en in het klein, verkeerd heeft gedaan. En dat is iets waarvan
we ons moeten schoon wassen, want we zijn er allen a.h.w. erfelijk mee belast:
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Ik ben jong gisteren was ik
jonger en morgen zal ik
oud zijn en daarna staan er
een kalender en een telefonische
oproep en een telegrafische
oproep en een radiografische
oproep tegen de liefde
hij droeg een snor van fluweel
een jas een broek van een been
dat stierf aan kanker voordat
de bom hem napraatte
in de pacific
geel zijn de palmen
geel zijn de zeestraten
geel zijn de handen waarmee
het langzame schietroer opent
de deur naar het logies in de wolken
en dichtslaat achter de rug
die de moeder nazag
in dit jaar op deze dag
een kruis volstaat en later
een naam die in een oceaan
zich schoonwast van vaders.

Kouwenaar's sociale interesse is overigens veel minder programmatisch dan die van
Jan Elburg; vandaar dat ook zijn poëzie meestal geen programmatisch karakter draagt.
Zijn sociaal ‘engagement’ bestaat veeleer uit een betoning van sympathie voor de
mede-mens, met en naast wie hij leven moet; het is een kwestie van wat hij zelf
plastisch suggereert als het hebben van een huis tussen zichzelf en de buren. Men
leze dit voor Kouwenaar's sociale gezindheid ongetwijfeld meest karakteristieke
gedicht:

In de wand
In de wand is een huis ontstaan
een woning is het
voor hen die liefhebben
vogels die wij zonder fauna
herkennen en liefhebben
in de wand is een huis
tussen wind en warmte ontstaan
voor hen die begeren het hart
van hun evennaaste
in de wand tussen piano's
en bomen
tussen twee geduchte toonsoorten
is een woning ontstaan
een huis als een oor
waarvan de gehoorgangen naar weerskanten
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kunnen worden open gedaan.
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Intussen geloof ik niet dat de sociale problematiek centraal is in Kouwenaar's poëzie.
De titel van zijn bundel Achter een woord wijst tenminste duidelijk in een andere
richting. ‘Ik heb achter een woord staan luisteren’, - zo begint het eerste gedicht. En
ik kan dat, ook gezien het verdere van dit vers, niet anders verstaan dan als een
uitdrukking van heimwee naar oorspronkelijkheid en verlorengegane natuurlijkheid.
Het begrip ‘woord’ is bij Kouwenaar duidelijk geladen met reminiscenties aan het
Woord, de logos die sprekend schept en scheppend denkt, d.i. zin geeft. Hier blijkt
dus, ook bij deze dichter, de afkeer van dat andere nièt-oorspronkelijke,
nièt-scheppende, ‘trage’ denken, dat ons van onszelf heeft vervreemd. Van daaruit
meen ik althans regels als deze te mogen verstaan:
wie heeft mij toch gesproken
wie heeft mij toch gedacht...

En ook het motto uit Henri Michaux, dat Kouwenaar aan zijn bundel ten geleide
meegaf: ‘J'étais une parole qui tentait d'avancer à la vitesse de la pensée’. Met andere
woorden: het is een religieuze problematiek die deze poëzie beheerst. (Dat kon
trouwens ook al blijken uit het eerste, in dat verband sociaal geïnterpreteerde, gedicht
dat ik citeerde.) Een regel als: ‘Ik heb achter een woord staan luisteren’ kan m.i.
vrijwel worden vertaald als: ik wil weet hebben van het ongerept gebied dat achter
mijn oorsprong ligt. Maar, gaat het vers verder, ‘er kwamen weinig trillingen door’.
Met heel zijn existentie staat de dichter aan déze zijde van het woord, aan déze kant
van zijn oorsprong, waar ‘wel onweer van menselijke herkomst’ is, waar bladeren
en ‘pamfletten ter overgave’ zich met elkaar vermengen en waar ‘grote namen staan
(stonden) op grote borden’. Alles wordt tot onnatuur aan deze zijde van de oorsprong,
of, om in te gaan op de suggestie van één der meest significante gedichten: het
vermechaniseert noodzakelijkerwijs in de steeds definitiever gemechaniseerde wereld
waarin wij leven. Het mechanisme van alles om ons heen slaat zelfs op het dichtproces
over. Ook deze alleroorspronkelijkste levensuiting ontkomt niet aan het beslag van
de totale ontzieling die zich over het leven legt en die tegenwoordig al bij de conceptie
begint. Zelfs over het gedicht kan slechts als over ‘een mechaniekje’ worden
gesproken. En het streven van de dichter in deze tijd - het moet realistisch en cynisch
geconstateerd - kan alleen maar zijn: een zo elementair mogelijk mechaniekje tot
stand te brengen:
een mechaniekje dat zo verouderd
dat zo vanbinnen in het lijf zit
dat zo onbegrijpelijk is voor het humanisme
dat de kraamfabriek is vergeten
en het principe van de conceptie
dat het mama zegt steeds maar mama zegt
dat het natuur werd
dat het een gedicht is geworden
mama gedicht

Het gedicht een mechaniekje dat mama zegt, m.a.w. dat zich zijn oorsprong althans
nog herinnert, ook al is het zijn ‘technische’ vooronderstellingen
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vergeten. Welnu, Kouwenaar's poëzie is één nerveus en gespannen zoeken naar
woorden die nog op deze wijze van hun oorsprong weten. Woorden die hij telkens
mist, zonder dat men het hem kwalijk kan nemen: de inzet van zijn poëzie is immers
te hoog. Soms echter ook woorden die ik alleen maar kan verstaan als ontstaan uit
een soort dichterlijke balorigheid, die zich op dat onachterhaalbare woord wreken
wil.
Het is overigens opmerkelijk, hoeveel gedichten van Gerrit Kouwenaar zich bewegen
om de oorsprong van het (zijn!) bestaan. Men moet bv. eens letten op het kamer-achtig
karakter van sommige verzen: de kamer representeert de beslotenheid van de
moederschoot, een beveiliging tegen de bedreiging van dood en leven. Maar telkens
ook weer wordt in de bundel Achter een woord de geboorte geconstateerd: de dichter
ervaart zijn lichamelijkheid in de contacten met wat onloochenbaar buiten-wereld
is. En in deze primaire lichamelijke contacten tracht hij de zin van het
in-de-wereld-zijn, het existeren, te betrappen.
Min of meer voor de grap heb ik eens geteld, hoe vaak de volgende
lichaamsbenamingen in Kouwenaar's bundel voorkomen, d.w.z. in hoeveel van de
31 verzen ik ze tegenkwam (ik geef de aantallen tussen haakjes): hand (13), oog (13),
mond (6), oor (5), tong (5), lip (4), keel (4), vinger (4), vel (3), huid (3). Om nog
maar te zwijgen van woorden als: borst, rug, voet, huig, long, netvlies, adem, vuist
etc. en van impliciete lichaams-aanduidingen als: ‘de leisteen in onze monden’, ‘onze
gestreelde verpakking’ etc., zoals trouwens ook het woord ‘kieuw’, verwijzing naar
het praenatale stadium, in enkele verzen een rol speelt. Mij dunkt, dat is veelzeggend
genoeg: het lichaam is hier kennisorgaan bij uitstek.
Nu kan het oproepen van allerlei lichamelijke noties weliswaar bijna
huiveringwekkend directe prikkels op de lezer overbrengen, zoals ook in deze bundel
enkele malen gebeurt, maar per slot van rekening zal het toch aankomen op de
integratie van die lichamelijke kennis in de totaliteit van de menselijke persoon. En
daarvan bespeur ik bij Kouwenaar tot dusver te weinig. Ik heb, zijn poëzie lezend,
meestal het gevoel te worden betrokken in een soort subliminale mystiek, een zwoele
esoteriek, waaraan hart en hoofd geen deel mogen hebben, - noch bij hem, noch bij
mij.
Dat is te verwonderlijker, omdat men, op de titel van de bundel afgaande, met een
grotendeels intellectuele problematiek te maken meende te hebben. Er staat wat dat
aangaat in Achter een woord een merkwaardige cyclus verzen, die de titel Leesplank
draagt (het eerst-geciteerde gedicht was eruit afkomstig) en die juist in zijn titel deze
zelfde indruk vestigt. Maar ook hier vieren allerlei puur-lichamelijke ervaringen en
suggesties hoogtij, en ik geloof dat we die schijnbare tegenstrijdigheid eerst en vooral
moeten verstaan als een signaal om de oren te spitsen.
Zoveel is in ieder geval duidelijk, dat Kouwenaar in deze cyclus polemiseert tegen
het woordgebruik dat ons van onze jeugd af aan geleerd is. Polemiek, omdat... onze
woorden weinig of geen relatie meer hebben met dat heel aanvankelijke woord, waar
de titel van de bundel van spreekt. Zij zijn vergeestelijkt, ‘verbegripmatigd’,
losgesneden van hun lichamelijke wortels. Het gaat Kouwenaar au fond om een
nieuwe zin-
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geving van de woorden - en dus van de dingen - waarvan wij de zin al sinds onze
schooltijd meenden te kennen. We hadden het zò geleerd: aap was aap, noot noot en
mies mies, zoals tweemaal twee vier was. Dat leek alles vanzelfsprekend en het had
een klare zin. Wat was het dan, dat er bij het ouder worden aan bleek te ontbreken?
Dit: dat die zin buiten ons om bestond, dat wij zèlf aan die zinvol opgebouwde wereld
bleken te ontbreken! We konden er alleen redelijk bij inhaken, maar hadden er in
feite geen verhouding toe, want de rede staat nu eenmaal alle verhoudingen in de
weg. Wat dan nu? - Een ‘lichamelijk woord’, onmiddellijk ontvonkend aan het
elementair contact van het ik met het niet-ik, - zoals een kind onmiddellijk en
ongereflecteerd reageert op de dingen, huilt, lacht, driftig wordt. Dát is het woord
dat Kouwenaar spreken wil, - een woord dat ingekapseld in het lichamelijk beleven
a.h.w. nog natrilt van het aanvangswoord dat de menselijke existentie stelde.
Subjectief, kan men zeggen. En inderdaad, de leesplank die Kouwenaar ons in zijn
bundel voorlegt is vrij wat minder objectief te verstaan dan de leesplank die wij
gewend waren. Er is mischien maar één overeenkomst tussen die beide: men moet
ook déze leesplank leren spellen. En ik heb al bekend, dat ik daarin nog niet zo erg
ver gevorderd ben; voorlopig spreekt Kouwenaar grotendeels geheimtaal voor mij.
Niettemin heb ik het gevoel dat ik tòch wel mijn grondbezwaar tegen deze poëzie
kan formuleren. Ik had het over de lichamelijke expansiviteit, die haar beheerst, en
ik wees aan waarmee deze verband houdt. Er is, naar het mij voorkomt, echter veel
meer mee aan de orde, nl. de moderne vorm van desintegratie der menselijkheid. Het
lichaam maakt zich in haar verzet tegen de ratio onwillekeurig breed ten koste van
de geest; het onderbewustzijn maakt zich breed ten koste van het bewustzijn, meer
nog: het individu ten koste van de gemeenschap. Ja, ook en juist dat is het, wat ik
heb tegen het werk van de sociaal-gerichte dichter die Kouwenaar wil zijn en m.i.
in alle oprechtheid is (tekenend vind ik bv. dat hij aanzienlijk meer wij-poëzie dan
ik-poëzie schrijft). Ik vermoed trouwens dat hij zelf het particularisme, dat ik hem
in de schoenen schuif, fel ontkennen zal. Misschien met een verwijzing naar het feit,
dat zijn poëzie niet schroomt zich innerlijk te laten verontrusten door die aspecten
van het hedendaags wereldbestel die ons allen gelijkelijk aangaan en neurotiseren.
Waarschijnlijker nog met een beroep op het collectief-onbewuste. Nu wil ik niet
loochenen dat Kouwenaar's gedichten nogal wat irrationele momenten bevatten die
ik op een of andere manier herken, m.a.w. symbolen waarin zìjn werkelijkheidservaren
samenvalt met het mijne. Maar zelfs al zou het waar zijn dat ons individueel
on(der)bewuste ident was met het collectief-onderbewuste - een moderne,
‘geseculariseerde’ versie van Hegel's identificatie van de geest met de Algeest, naar
het mij voorlopig toeschijnt - toch zou déze sociale binding m.i. een te smalle basis
wezen. Met andere woorden: herkenning alleen is niet voldoende. Het is immers niet
zo moeilijk elkander in onze onderbewuste verlangens naar lichamelijke expansie
te verstaan. Om het even heel scherp, tè scherp wellicht, te stellen: ik heb de poëzie
niet nodig om mij die bewust te maken; Ik herken ze wel uit handen, mond en ogen.
Op Kouwenaar toegepast: wat ik in zijn poëzie herken is het instinct, maar wat mij
ontgaat is wat hij daarmee nu eigenlijk
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aan-wil. Tout court: herkenbaarmaking is nog geen zingeving, al is zij reeds véél en
onontbeerlijk voor poëzie.
Het ressentiment achter deze ‘Umwertung’ is trouwens zonneklaar: nu het
‘overbewustzijn’ van het rationalisme het leven en de samen-leving blijkt te hebben
verraden, zal het onderbewustzijn ons moeten redden. Maar dat is m.i. een even
heilloze zaak: de menselijkheid wordt erdoor verraden. Eer we het weten, zijn we
ermee in het ondermenselijke geraakt, in het ondoorzichtig visachtig bestaan van
vóórdat wij mens waren en nadat wij mens zijn geweest. De noties van vis-zijn,
water, onderduiken etc. spelen trouwens een grote rol in Kouwenaar's poëzie. Een
enkele maal zelfs onvergetelijk:
Het is vanavond vroeg donker
mijn geboortekamer komt in mijn kamer
vork en mes ligt op een schoon nachthemd
er staat bloed op de borden
er dampt een schaalkind
toen ik uit beenderen gemaakt werd
in een regelrechte ziel onderdook en
op een snel uitgerekende novembernacht insliep
in een toekomst insliep
was er zo veel te zingen dat mijn moeder
op een gazon lag onder een vader
onder een hemel loodrecht
wegdreef
een onbepaalde watervogel was
onder mijn steiger
kon ik op palen boven vogelwater staan
kon ik uit een avond oprijzen voor een reizigster
een zingende reizigster
kon ik mij groot maken als een vuist
hoe zweeg mijn long nu voor de laatste maal
vanavond in deze kamer
wie gaf mijn dode taal een rugslag
er is een kanon met wereldlucht
geef mij te drinken
de lampen zijn aangestoken
mijn kieuwen zijn afgesloten
ik adem ik eet
ik adam -

Ik geloof dat dit één van de verzen is, waarin Gerrit Kouwenaar op een waarachtig
menselijke wijze met deze dingen bezig is; dit gedicht is niet zomaar een mistige
exaspiratie uit de oergronden van het bestaan, maar houdt veeleer een soort afrekening
in met het praecreatuurlijk verleden, dat het menszijn en de menselijkheid weer zou
willen terugzuigen in zijn tohuwabohu: ‘mijn kieuwen zijn afgesloten’. Vaak echter
heb ik het gevoel dat Kouwenaar's heimwee naar de oorsprong, naar het
scheppingswoord, hem
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reddeloos achter de schepping terugwerpt, in de vangarmen van het oerbestand.
Dring ik op deze wijze niet mijn eigen werkelijkheidsbesef op aan de poëzie van
een volkomen anders geaard dichter? Misschien wel. Ik geloof echter dat deze dingen
te centraal zijn dan dat ik ze zou mogen verzwijgen, - in mijn algemene inleiding
verzweeg ik ze trouwens evenmin. En ik hoop, dat de discussie over onze nieuwe
poëzie zich vooral op dit punt zal toespitsen.
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W.J. van der Molen
Geb. 9 December 1923 te Broek op Langendijk
Publicaties
Gered voor vannacht, ged. 1946; Sous-terrain, ged. 1950; Voor
dovemansoren, ged. 1951; Tien tenen en elf ribben, rom. 1953.
Wanneer ik zie hoe telkens weer allerlei beperkter talenten met prijzen en
onderscheidingen gaan strijken, verlies ik hoe langer hoe meer de moed dat een m.i.
belangrijk dichter als W.J. van der Molen nog eens officiële erkenning zal vinden.
Het lijkt soms wel of alle tegenstellingen en rancunes in de hedendaagse poëzie ten
koste van hem worden uitgevochten: de klassiek-georiënteerde critiek verwijt hem
zijn modernisme, de modernisten vergeven hem de monumentale en strakke bouw
van zijn gedichten niet. Bovendien zijn in bepaalde contreien kreten als ‘nihilisme’
en ‘defaitisme’ niet van de lucht. En tot overmaat van ellende schijnt men zijn debuut
van 1946 niet te kunnen vergeten: Van der Molen blijft, naar ik steeds weer ervaar,
‘de dichter van Gered voor vannacht’!
Was dat laatste niet het geval, ik zou deze bundel waarschijnlijk nauwelijks hebben
vermeld. Nu het eenmaal zo is, kan het echter zin hebben, de bezwaarden een stapje
tegemoet te komen en een eindweegs met hen mee te gaan, teneinde te trachten op
dàt punt, waar zij niet verder of een andere kant uit willen, hen ertoe te bewegen nog
wat dieper in het werk van deze dichter door te dringen.
Toegegeven dus: Gered voor vannacht is een nogal nare bundel. Hier hangt iemand
op een soms ondraaglijk tweedehandse manier de poète-maudit uit. Onder de
suggestieve titel van deze bundel verschuilt zich een poëzie van irriterend zelfbeklag,
vol wanhoop en vertwijfeling, die meestal alleen maar gespeeld aandoen:
Door elke vrouw geronseld en verraden,
door elke vriend verlaten en geschuwd,
en door zichzelf verleid tot vuile daden,
een eenzame, waarop de wereld spuwt...

Een poëzie die grotendeels haar beslag krijgt in intelligent geschreven, maar innerlijk
machteloze, weinig geconcentreerde sonnetten.
Dat in de geestesgesteldheid van de poète-maudit, al dan niet geposeerd, de vrouw
en het glas een rol van betekenis spelen, ligt voor de hand, - d.w.z. wisten wij al van
Verlaine, Rimbaud, Apollinaire! Van ‘wijn en lied’ heet het hier trouwens, dat zíj
het zijn die hem ‘redden voor vannacht’. In elk geval, de klassieke trits ‘Wein, Weib
und Gesang’ schijnt het nog best te doen; men komt ze in deze bundel veelvuldig
tegen, zij het dan in een niet zo erg klassiek verband, en vrouw en glas meer attributief
dan realiter. Effectbejag, literatuur! Men wordt er soms onnoemelijk door geërgerd
en verveeld.
Toch geloof ik, zij het dan ook voornamelijk op grond van zijn latere werk, dat
het Van der Molen ernst is geweest met de in deze verzen geëvoceerde doelloosheid
van het bestaan. Alleen, hij is te zeer aan de opper-
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vlakte gebleven; zijn levensgevoel heeft niet zelf gestalte gekregen, - het is in de
banale feiten en sentimentele overwegingen verstrikt gebleven. Ik geloof dat we het
ongeveer zo moeten zien: Van der Molen heeft door een gewichtige pose aan te
nemen zijn onmacht willen maskeren. Onmacht om het levensgevoel dat hem
beheerste tot levensbesef te verdichten. Hij heeft niet anders gekund dan het
gevoelsmatig registreren en om het in dat opzicht meer poids, meer corpus te geven,
heeft hij zijn poëzie met allerlei voor de hand liggende wanhoopsattributen willen
versterken, - hij bereikte er natuurlijk precies het tegendeel mee.
Er is overigens nog een andere reden, waarom ik de Van der Molen van Gered
voor vannacht tòch wel serieus zou willen nemen. De dichter geeft nl. reeds in deze
bundel blijk, vermoeden te hebben gehad van een nieuwe plastiek. Al moet men dan
uit vele verzen waarin dit vermoeden tot uiting komt opmaken, dat hij met zijn drang
tot irrationele beeldvorming eigenlijk nog geen raad heeft geweten. Zo kwam hij nu
en dan zelfs tot zonder meer belachelijke metaphoren. Achteraf ben ik mij evenwel
gaan realiseren, dat juist daarin een authentiek dichterschap om zijn eigen expressie
aan het worstelen is geweest.
Al mijn critiek impliceert trouwens niet, dat Gered voor vannacht alleen maar
abjecte versjes zou bevatten, - maar éér de meeste lezers dat konden constateren,
hadden zij het boekje wellicht al uit handen gelegd. Ik denk nu vooral aan de
Herfstvertellingen, die uitgerekend achterin de bundel staan. Hier komt de morose
atmosfeer, die Van der Molen ergens in zijn vier jaar later verschenen tweede bundel
‘de doodsgeur van mijn eigen leven’ zal noemen en die zich daar op een beklemmende
wijze zal manifesteren, reeds een enkele maal fascinerend tot de lezer over:
De eiken bronzen tot beslagen goud,
en aan het venster waar ik zit te schrijven,
wordt mij de trek der vogels zo vertrouwd,
dat ik te vaak op het verlangen stoot,
om even reddeloos te kunnen drijven
in de immense regen van de dood.

Ik sprak zoëven over Van der Molen's plastiek. Welnu, vooral in deze sonnettten kan
men zien dat zij zich op een veelbelovende wijze ontwikkelt en tot werkelijke
taalplastiek begint te worden: de beelden zijn niet meer zo opzichtig tegen de
gevoelsachtergrond van het vers geposeerd, maar de gevoelsachtergrond van het vers
gaat a.h.w. zelf trillen en gestalte aannemen. En dat laatste is wel het meest
kenmerkende van het beeldgebruik in Van der Molen's volgende bundels, Sous-terrain
en Voor dovemansoren.
Het zijn ronduit ‘verschrikkelijke’ gedichten, die men in deze bundels vindt:
hallucinaties van een doodswereld, die, neen, niet onze alledaagse werkelijkheid is,
maar die we niettemin telkens en met iets van huivering herkennen. Psychische
projecties in het komische, - zullen velen geneigd zijn te zeggen. Ik geloof echter,
dat een dergelijke interpretatie van Van der Molen's poëzie veel te rationalistisch is
en dat het deze rationalistische geesteshouding is, die zich bij uitstek aan haar moet
stoten. Van dit apriori uit kan men haar immers slechts opvatten als de in taal
vastgelegde over-
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schatting van een ik, dat zich mateloos wil uitbreiden; dan staat alleen maar ergens
een klein mannetje te schreeuwen, een mannetje dat de echo's van zijn eigen kreten
ervaart als de metaphysische bevestiging van zijn sinistere vermoedens: naarmate
zijn gekrijt luider wordt, wint zijn ‘wereld’ aan hopeloosheid. Wie het zo ziet,
uitgaande van de vooronderstelling dat er niets is dan de mens die rust in zichzelf en
wortelt in zijn ‘eigen achtergronden’, moèt bijna wel tot een schouderophalend
‘rhetoriek!’ komen. Voor mij staat evenwel vast dat het anders is: dat Van der Molen
namelijk vermoedens uitspreekt over wat Marsman noemde een ‘ontsteld heelal’,
vermoedens die niet horig zijn aan de wetten van onze logische (eventueel
psychologische) logica en die meestal onder de vloeren van ons bewustzijn blijven.
Sous-terrain noemde de dichter zijn tweede bundel dan ook, met een verwijzing naar
Dostojewski!
In zijn eigen existentie heeft Van der Molen het menselijk bestaan ‘ontdekt’ als
iets dat onmiddellijk met de kosmos communiceert. En aanvankelijk heeft het
misschien bevrijdend geleken, uit de menselijke eenzaamheid in dit immens-verwante
toevlucht te kunnen nemen. Vele van Van der Molen's gedichten schijnen zelfs naar
een volledige ontmenselijking te tenderen. Maar juist in deze totale relatie wordt de
innerlijke disharmonie der dingen, zeg: het absurde, ervaren en vindt de dichter zich
meer dan ooit op zijn eenzaamheid-als-mens teruggeworpen: de mens immers is de
enige, die het absurde beseffen kan. En dìt is het absurde, waaronder Van der Molen
lijdt: het au fond christelijk besef, dat de kosmos in wanorde is geraakt, een volheid
die zichzelf heeft uitgehold: hij heeft ‘contacten met een dode eeuwigheid’.
Deze vermoedens geven aan de gedichten uit Sous-terrain een accent van
gekweldheid, zoals men zelden aantreft in onze poëzie:
Van de aanvang is dit het besluit,
ik schreeuw om mijzelf niet te horen
mijn stilte in waanzin uit.
Levende achterstevoren,
staan mijn voeten, haast zonder wil,
in langzame doodsangst stil.

‘Levende achterstevoren’, - in een regel als deze drukt zich wel ten duidelijkste Van
der Molen's levensangst uit: hij leeft met zijn rug naar het heden en de toekomst toe.
Ik kan het ook anders zeggen: wat zijn poëzie kenmerkt is een redeloos heimwee
naar de moederschoot: verlangen om weer ‘binnen’ te zijn, niet meer blootgesteld
aan de desintegratie die zich overal voltrekt. Alleen ‘binnen de dingen’ vermoedt hij
het bestaan leefbaar; naar buiten getreden, tot existentie gekomen, weet hij zich
bedreigd en sterfelijk:
Ik rek mij uit in het bevruchte ei;
mijn smalle snavel brekend op de schaal,
treed ik in 't licht en reeds ben ik voorbij
omdat ik sterf wanneer ik ademhaal.

Maar ook ‘aan de binnenkant’ der dingen valt op den duur niet te leven; men is er
een willoze prooi van kosmische dommekrachten. Nergens is
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beschutting tegen de dood, - Van der Molen moet genoegen nemen met de absolute
onherbergzaamheid van het bestaan.
In een buitengewoon knap essay, destijds in het tijdschrift Podium (jrg. 1950)
gepubliceerd, heeft Paul Rodenko bij dit aspect van Van der Molen's poëzie
stilgestaan; ik ga er hier dus niet dieper op in. Laat ik volstaan met een gedicht te
citeren, waarin het hierboven aangeduide op overtuigende wijze naar voren komt, het titelgedicht van de bundel. Ik hoef waarschijnlijk niet meer in extenso te
formuleren, welke ‘werkelijkheid’ het beeld dat in de laatste terzine wordt uitgewerkt
te representeren heeft.

Souterrain
Het leven stokt mij in de keel;
ik kan alleen de dood nog horen
met de verbindingen der oren,
waartussen ik mijzelf verdeel.
Hij doet de buitendeuren open,
hangend aan de draad van een spin
valt hij het zwarte trapgat in;
ik hoor op de portalen lopen.
Mijn trommelvlies ligt opgebold
tegen de grond van het gehoor,
waaraan geen trilling meer ontkomt.
Ik schuif onder de stoelen door
en sta in gordijnen gerold,
met een hand voor iedere mond.

Sommigen hebben Van der Molen op grond van de bundel Sous-terrain een negativist
en een nihilist genoemd, iemand die zich zou verlustigen in zijn apokalyptische
visioenen. Naar ik meen volkomen ten onrechte. Zo kan men het meemaken, de ogen
uitwrijvend misschien, dat uit het souterrain van deze dichter zich eensklaps een
loflied aan God loswerkt, waarin, tegen alle klaarblijkelijkheid in, a.h.w. een nieuwe
wereld wordt geprofeteerd en uitgezongen. En de Epiloog van de bundel maakt wel
ondubbelzinnig duidelijk, dat Van der Molen waarlijk geen coquetterie met de
zinloosheid bedrijft:
O God, die mijn bestaan bodemloos splijt,
geef mijn bewustzijn een verstaanbaar teken
en doe mijn mond weer uit uw volheid spreken.

In de derde bundel, de cyclus Voor dovemansoren - een elegie gezongen in de
dovemansoren van wat de dichter reeds in Sous-terrain ‘een doof heelal’ heeft
genoemd - wordt een meer centraal thema aangestemd: dat van de verhouding man
- vrouw tegen de achtergrond van de fundamentele chaos die Van der Molen beseft.
Het ligt voor de hand: er kan geen werkelijke gemeenschap zijn, hoogstens uitzichtloze
betrekkingen in het lichamelijke. En deze onmacht tot menselijke relatie wordt nog
verhevigd doordat de dichter in de vrouw naast zich iets als een kosmisch principe
vermoedt, een verzwelgende macht die hem wil wegzuigen in haar volheid van leegte:
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- En gij ligt naast mij, één en al geslacht,
ontzettend van postuur en overmacht,
bij u ben ik een dier dat moet bezwijken.

Toch is er het bewustzijn, op elkaar te zijn aangewezen en wordt het gemis aan
gemeenschap als schuld ervaren; wat hen verbindt is slechts een deelgenootschap in
gemis en machteloosheid:
Wij hangen in de wind dicht bij elkaar,
uiteengescheurd door bovenaardse krachten,
tot haat en liefde nauwelijks meer bij machte.

De eerste helft van de cyclus eindigt met de dood van de gij-figuur. Dan, in het
tweede deel, is het de man, die revolteert tegen de scheiding, deze voltrekking van
een oordeel, dat zij reeds in hun verhouding aan déze zijde van de dood hadden
meegetorst. Op allerlei manieren zoekt hij een relatie te herstellen, die misschien
nooit werkelijk een relatie is geweest. Tevergeefs. Tot hij in een laatste
krachtsinspanning zich verzoent met het lot dat zich aan hem heeft voltrokken.
Deze problematiek, het thema van de gestorven vrouw althans, doet enigszins aan
de poëzie van Gerrit Achterberg denken, maar er is niets dat ons het recht zou geven
van epigonisme te spreken. Wel heb ik enkele bezwaren, nl. tegen het nog altijd te
veelvuldig gebruik van zware woorden en tegen een zeker gebrek aan helderheid,
dat de dichter hier en daar ten toon spreidt; er staan trouwens in het geheel maar drie
of vier gedichten in deze bundel die ik integraal geslaagd acht. Mijn bedenkingen
nemen echter niet weg, dat ik, dit werk lezend, mij onder de beademing van een in
potentie grote poëzie voel. Zij bevat niet alleen grootse momenten, maar de hele
conceptie van de cyclus is van een sterkte, ruimte en intensiteit, als wij sinds Marsman
eigenlijk niet meer kenden. Alles in deze gedichten speelt zich af in een mythisch
schemerlicht, waartegen de figuren zich groot en eenzaam aftekenen als stervende
goden. Ja inderdaad: een soort godenschemering.
Tenslotte is er t.a.v. de bundel Voor dovemansoren ook verstechnisch nog iets op
te merken, en wel over de nieuwe versvorm die Van der Molen introduceert. Al deze
gedichten bestaan uit drie strofen van resp. 5, 5 en 3 regels, - een intelligente variatie
op het sonnet naar het mij toeschijnt. Natuurlijk zou men zich kunnen afvragen, of
dergelijke strakke prosodische verhoudingen zich wel verdragen met het mateloos
gedesintegreerd levensgevoel, dat zij moeten uitdrukken. Een belangrijk punt van
discussie in het algemeen - zie Hoofdstuk V van mijn inleiding -, dat t.a.v. déze
dichter echter vrij irrelevant wordt. Ik meen nl. dat juist de strakke vorm bijdraagt
tot de werking van Van der Molen's poëzie. Men oordele zelf:

Licht
Licht van de zon, klaarte van maanlichtnachten,
vrouw in het zenith van de eeuwigheid,
ik overleef u, maar blijf naar u smachten
uit de schemering van mijn doodsgedachten,
waarin gij als de dag aanwezig zijt.
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Doch overal moet ik uw troost ontberen,
gij straalt, - ik ben u nauwelijks verwant;
ik ben het grijze lichaam van de meren,
dat rusteloos zijn spiegels om blijft keren,
tot zich uw wezen daarin overplant.
Licht van de zon, waaraan ik ben ontvlamd,
gij moet wel in uw eigen gloed verteren.
De graven van de doden staan in brand!

Ondanks mijn bewondering voor de ‘zware’ en ‘duistere’ poëzie die Van der Molen
tot dusver bundelde, voel ik het toch wel als een opluchting dat hij in zijn recenter
werk lichtere noten aanslaat. Het zijn verzen, waarin hij zich vooral met dieren
bezighoudt, de onschuldige dieren die wij om ons heen hebben: vogels en vissen,
schapen en vlinders. Zìj bedreigen ons bestaan niet en temidden van hen kunnen we
het misschien weer leren, éven spontaan mens te zijn. Louter door hun aanwezigheid
relativeren en ironiseren zij de ernst van onze bestaansproblematiek. Van dat besef
uit schreef Van der Molen enkele voortreffelijke gedichten, tot dusver alleen in De
Gids gepubliceerd, gedichten die nu ook vrij zijn van het onloochenbaar ‘teveel’ dat
zijn vroegere poëzie ontsiert. Ziehier een paar fragmenten uit het vers Vogels in de
stad:
Zij moeten eeuwig van het stadsschoon leven.
De vogels hier bezitten werkelijk niets,
nauwelijks een vogel en niet eens een fiets,
geen ijzeren zeefje om het voer te zeven.
............................................
Nooit ziet men hen ootmoedig in een kerk
in rijen zitten denken aan Gods wezen,
van 's morgens vroeg tot laat in Kafka lezen,
of roken uit verveling bij het werk.
Zij blijven slechts met een onbreekbaar oog
geboeid door hun gehoornde poten kijken.
De vogels kunnen nooit op mensen lijken,
het slaghout van hun lied slaat recht omhoog.

Voortreffelijke gedichten, vooral een vers als De vissen! Maar toch komt het mij
voor, dat juist zíj een soort afleidingsmanoeuvre zijn, m.a.w. dat de dichter in deze
lichtere poëzie de voortgaande confrontatie met wat hem au fond nog altijd benauwt:
de absurditeit van het bestaan, de discontinuïteit in en ten aanzien van de kosmos,
in zekere zin ontloopt. Misschien is het een vooroordeel dat mij dwarszit, - maar ik
ontkom niet aan de - soit! - onredelijke gedachte, dat van al onze moderne dichters
bij uitstek Van der Molen geroepen is om de eigenlijke afgronden van het hedendaagse
mens-zijn te peilen.
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Hans van Straten
Geb. 27 December 1923 te Leiden
Publicatie
Herfst in Holland, ged. 1946.
Wie heel argeloos het bundeltje verzen doorbladert, dat de Leidenaar Hans van Straten
in 1946 liet verschijnen, nog tussen opslaan en lezen in, stuit vrij zeker enkele malen
op de naam Slauerhoff. Dat is dus een signaal: de titel die het boekje draagt, Herfst
in Holland, zal allicht minder impressionistisch bedoeld zijn dan hij aandoet. Het
zal in Van Straten's gedichten waarschijnlijk om iets anders gaan dan om: ‘Holland,
Holland, wat ben je toch mooi’, en dat speciaal in de herfst...
Die indruk is ook wel juist. De herfst is voor Van Straten een bijna paranoïaal
verschijnsel, een soort fataal ‘persoonlijk klimaat’, zoals ze dat ook voor Slauerhoff
is geweest. En Holland? Holland = herfst, zou men kunnen zeggen: het land van mest
en mist, het land met zijn natte grond, waar Slauerhoff leven noch sterven wilde.
Maar terwijl déze zich telkens weer vrijmaakte en uitzwierf over de wereldzeeën,
berust Hans van Straten erin dat hij in de hollandse herfst zal moeten voortvegeteren.
Wel meent men nu en dan een vaag ressentiment daartegen te bespeuren, maar dat
breekt nergens helemaal door; het verhevigt zich althans niet tot opstandigheid, zelfs
niet tot opstandigheid pour besoin de la cause. Vandaar dan ook het gebrek aan allure
van deze bundel. Zou men een goed deel van Slauerhoff's poëzie kunnen zien in het
teken van de polariteit tussen een telkens weer afgestoten- en tòch weer
aangetrokken-worden door ‘Holland’ - en hieraan ontleent zij dan haar intensiteit bij Hans van Straten is die kortsluiting er hoegenaamd niet. Ja, ik meen zelfs te mogen
zeggen, dat in ieder van zijn verzen de resignatie al bij voorbaat is verdisconteerd.
Sterker nog: hij vermeit zich aangenaam-ongelukkig in het morose levensgevoel dat
‘herfst in Holland’ heet en waarin hij bovendien de zoete pijn van een vergeefse
verliefdheid heeft gemengd. Zo reiken zijn verzen niet veel verder dan - tòch ‘impressionele’ stemmingspoëzie. Men leze een vers als:

Winter in Zwartewaal
Doods ligt het land onder de lage hemel,
besneeuwd en tot den einder dichtgevroren;
slechts boven 't dorp - tegen de dijk verloren vertoeven meeuwen in een dun gewemel.
Waar zwarte bomen op het einde wachten
staat een veerhuis, afzijdig en vergeten;
de wind fluit door gebroken deur en reten
herinneringen aan verzworven nachten.
En eenzaam trekt een tram door wintervelden
rietbossen tegemoet; de wind gaat hellen.
Verdronkenen vriezen vast in de rivier.
De dijkrand langs zijn rietpluimen te tellen
maar geen warm meisjeshart dwaalt meer naar hier:
de Maas die nimmer grijzer uitzicht stelde.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

221
Nu kan men persoonlijk - zoals ik - een zekere wrevel koesteren tegen het soort
berusting dat zich in Van Straten's poëzie uitspreekt, maar niettemin erkennen dat
er soms zeer goede poëzie uit ontstaat. Om dat aan te tonen hoef ik alleen maar de
naam van de grote Oostenrijker Georg Trakl te noemen. Door Hans van Straten echter
word ik zelden helemaal overtuigd, en dat ligt hoofdzakelijk aan het feit, dat ik nooit
geheel zeker ben van zijn authenticiteit. Hij is een dichter die veel en goed heeft
gelezen, en de sporen daarvan kan men overal in zijn poëzie terugvinden, ook in zijn
latere werk. Zo komt het dat niet alleen de namen van Slauerhoff en Trakl zich aan
de lezer opdringen, maar nog enkele andere bovendien, vooral die van Lehmann.
Evenals deze dichter heeft Hans van Straten een sterk puberale poëzie willen schrijven;
er is in Herfst in Holland telkens sprake van: jongensdromen, meisjes op de fiets,
roversbenden, onderzoekingstochten etc. Desondanks geloof ik dat we deze laatste
(tamelijk onverwerkte) invloed niet alleen op Van Straten's debet moeten schrijven,
maar voor een deel óók op zijn creditzijde: hij heeft althans niet, als zovelen,
volwassen willen doen, toen hij nog niet zover was! Ik meen dan ook dat we hem de
invloed van Lehmann, als blijk van persoonlijke voorkeur, het minst zwaar moeten
aanrekenen. In weerwil van mijn critiek - niettegenstaande de reminiscenties zelfs wil ik graag erkennen dat Herfst in Holland enkele heel appreciabele verzen bevat,
- zie het zoëven geciteerde sonnet. Ook in sommige, als geheel minder geslaagde
verzen, komen hier en daar trouwens zeer sterke suggesties voor van wat ‘herfst in
Holland’ is, zowel in het algemeen als voor de dichter in het bijzonder. Ik denk bv.
aan de terzinen van het sonnet Utrecht:
Reeds klopt het hoorbaar achter kademuren;
in kelders stijgt het water met de uren,
de straten waaien leeg voor altijd later.
Maar nog is alles stil en niemand merkt
de zwakke rimpling van het singelwater,
hoe in een muur een barst vaag verder trekt.

En wie speelt het klaar, met een paar zo nuchtere woorden een sfeer van
troosteloosheid en verlatenheid op te roepen als Van Straten in deze regels:
Dit slechts is van een jaar mij bijgebleven:
een leegstaand landhuis aan verlaten rails
en 't roestig bordje: Halte opgeheven.

De bundel Herfst in Holland draagt nog typisch het stempel van de jeugd. Maar het
was jeugdwerk, waarin stellig iets van een belofte school. Of die intussen is ingelost?
Naar mijn mening nog altijd niet. Nadat Van Straten het aanvankelijk blijkbaar in
de richting van Du Perron en Greshoff heeft gezocht, getuige enkele verzen in Podium
van 1946 en 1947, is hij de laatste jaren een totaal andere kant uitgezwenkt. De
morose grondtoon is in dit nieuwere werk weer duidelijk hoorbaar, vaak
gematerialiseerd in een soort ‘humour noir’, maar zowel naar de vorm als naar de
inhoud heeft Van Straten zich nu op de paden der avantgardisten begeven. En dat
niet alleen, - zelfs schijnt hij van tijd tot tijd nog vertrouwen te hebben in het
‘automatisch schrift’ der orthodoxe surrealisten. Ziehier een vers uit deze nieuwe
periode:
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Uit Parijs
regen maar regen
over mijn stem mijn haar mijn handen
over gezichten die ik heb gehuurd
en de dode parken van mijn leven
regen maar regen
de stad slaapt in zijn nest van straten
een drempel lacht
met de lach van een moeras
de jaren herfsten in mijn lichaam
en mijn hart blijft in grauwe vijvers staan
regen maar regen altijd
alleen bij ontij kan ik leven

Of deze vernieuwing van Hans van Straten's poëzie vruchtbaar zal blijken, valt nog
niet met zekerheid te zeggen. Voorlopig heeft hij echter ook in dit genre zijn eigen
toon en eigen vorm nog niet gevonden. En ik betwijfel of hij die hier wel ooit zal
vinden. Deze dichter lijkt mij veel te intellectualistisch van aard - en dan
intellectualistisch op een rationalistische, sterk aan Du Perron en Ter Braak
georiënteerde wijze, getuige zijn vaak scherpzinnig, ofschoon kribbebijterig
essayistisch en critisch werk in het tijdschrift Podium - dan dat ik van de
irrationalistische en ‘surrationalistische’ poëzie, waarop hij zich tegenwoordig toelegt,
veel heil zou verwachten. Zij maakt sterk de indruk te zijn geschreven uit zucht om
‘mee te doen’.
Het meest oorspronkelijk weet Van Straten zich nog te uiten in de bij ons volkomen
in onbruik geraakte vorm van het proza-gedicht. Maar ik vraag mij voortdurend af,
of het wel zin heeft zich moeite te geven om het proza-gedicht te doen herleven nu
de poëzie immers zo radicaal uit haar schoolse bindingen is bevrijd als sinds ± 1950
het geval is. Dat ook in Frankrijk het proza-gedicht weer in zwang is (Michaux,
Ponge, Char, etc.), zegt mij niets, - hoogstens dat Van Straten het van hen heeft
afgezien. Zou het verschil tussen een proza-gedicht van Hans van Straten en een
experimenteel gedicht van bv. Remco Campert - afgezien natuurlijk van het poëtisch
klimaat - wel in iets anders mogen bestaan dan in de wijze van notatie? Ik geloof het
niet. Maar... het verschil ligt wèl in iets anders. Ten bewijze daarvan dit Avondblad,
dat mij overigens het meest acceptabele van Van Straten's proza-gedichten lijkt:

Avondblad
Uit ruige vuilnisbakken stijgt het gejammer van de onbegrepen jeugd.
De dichter Lucebert is op last van de politie overleden. Uit de
etalages van het ziekenhuis zijn vannacht twee armen ontvreemd.
Hebt u niets vergeten?
Dichters van deze tijd, weest niet bevreesd: ook de kioskjuffrouw
zwemt elke avond in de kelders van het abnormale.

Het verschil ligt heel eenvoudig hierin, dat de experimentelen poëzie schrijven en
Hans van Straten, wanneer hij zich met proza-gedichten onledig houdt, niet.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

223

Sybren Polet
Geb. 19 Juni 1924 te Kampen
Publicatie
Demiurgasmen, ged. 1953.
Het is nogal opmerkelijk dat Simon Vinkenoog een dichter als Sybren Polet (pseud.)
niet in zijn bloemlezing Atonaal opnam. Op het moment dat deze bundel verscheen,
had Polet immers al een zekere staat van dienst achter zich, en onder de medewerkers
van het toenmalige Podium was hij beslist niet de minst extreme. Een dichter in elk
geval, die volop experimenteerde en sindsdien experimenterende is gebleven.
Ongetwijfeld, de reflectie heeft bij hem een veel groter aandeel in het vers dan onze
experimentelen over het algemeen gedogen; er spreekt een bewust gekozen
intellectuele houding uit zijn poëzie. Maar niettemin opereert het intellect hier zo
evident in een gebied dat de dichter slechts via een zeer intieme, elementaire relatie
kan zijn ontsloten en is zijn woordgebruik zo ‘magisch’ en direct, dat ik niet begrijp
waarom Vinkenoog hem voorbijging.
Temeer verwonder ik mij daarover, omdat we Paul Rodenko wèl in Atonaal
tegenkomen. En aan hem is Polet bijzonder verwant, zozeer zelfs dat hij mij wel eens
al te toegankelijk lijkt voor invloeden van die kant. Het sterkst komt dat tot uiting in
het ‘stoffelijk’ karakter van zijn poëzie. Ik sprak er in mijn inleiding over (pag. 47),
dat enkele dichters, in casu Rodenko en Polet, een poging doen om tot een nieuwe
symbooltaal te komen via de constituerende gegevens van onze moderne wereld.
Deze wereld is materialistisch en getechnificeerd. Vandaar dan ook dat men in hun
poëzie, vooral in die van Polet, zoveel stoffelijke symbolen tegenkomt: gummi, tin,
gips, lood, steen, glas, helium, gas, staal, etc. etc. Het zou zeker de moeite waard
zijn na te gaan, of en in hoeverre diè stoffen waarbij zowel Rodenko als Polet poëtisch
belang blijken te hebben (bv. gummi, steen, glas) ook qua besefsinhoud overeenkomen
in het werk van beide dichters; en in deze vergelijking zou men dan tevens
Achterberg's relatie tot de ‘stof’ moeten betrekken.
Voorlopig zullen we het echter vooràl de moeite waard moeten achten, ons af te
vragen wat de materialiteit van Polet's poëzie ìnheeft. Mij dunkt dat de titel van zijn
bundel, Demiurgasmen, daartoe de nodige aanwijzingen bevat. De Demiurg is in de
gnostiek de scheppergod van de ‘lagere’ wereld, de wereld van de stof, beter de
‘grofstoffelijkheid’, - een soort afhankelijke tegengod van de Heilige, Absolute, die
deze verdoemelijke stoffelijke wereld immers niet kàn hebben geschapen. Men mag,
naar analogie van woorden als ‘orgasme’ en ‘phantasme’, het woord demiurgasme
dus wel opvatten als een aanduiding voor de verrukkingen en schrikbeelden die de
Demiurg in een mensenziel teweegbrengt. En ondanks de suggestie die de titel vooral
schijnt in te houden, ben ik geneigd in de eerste plaats aan die verschrikkingen te
denken.
De gedichten van Sybren Polet zijn namelijk beslist geen aangename lectuur. Ze
betrekken ons in een nachtmerrie, die parasiteert op alles wat wij nog aan dromen
van goedheid en natuurlijkheid koesteren. Ze zijn onmiskenbaar de weerslag van
een wereld van determinisme en automatisme, die wij, als we een enkele maal goed
wakker durven zijn, maar al te
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goed kennen: een wereld van naakte materialiteit, van knoppen en schakelaars, die
slechts behoeven te worden omgedraaid om onverbiddelijke processen in gang te
zetten, van robots wier geringste gebaren zelfs tot klinken komen tegen een metalen
hemelgewelf. Kortom, een wereld zonder ziel. Deze dichter heeft het beseft; dwars
door de huid van de dingen heen heeft hij de wezenlijke spiertrekkingen van het
wereld- en levens-organisme anno 19-nu gezien, - de mechanische bewegingen van
een machine, anders niet. Een hóón aan de schepping, de ‘echte’ schepping, ben ik
geneigd te zeggen; kortom een anti-schepping, waarin zelfs het licht ‘dinglich’ en
grofstoffelijk is geworden - men kan de dichter zelfs van ‘een licht’ horen spreken
-, het licht dat dan ook voornamelijk in zijn derivaatvormen: als neon en helium, aan
de metalen hemel van deze poëzie staat. Een verschrikkelijk levensgevoel, dat telkens
opnieuw gestalte krijgt in benauwende symbolen, felle tekens aan de wanden van
het vers. En het is alleszins begrijpelijk dat men het woord ‘nihilisme’ nogal eens
voor of in verband met deze poëzie heeft gebruikt.

Velare hemel
Twee voeten van zwavelvlekken
anti-zinkvinnen op het lege.
handen, handen als grote
zwemvliezen in het heelal.
ik hang met een gehemelte vol sterren
opensmonds in een enorme bal.
zonder voorhoofd.
de zon ettert in mijn buik.
ik sta op het punt hem te verliezen.
mijn handen fladderen.
een tuit die vloeien blijft
geeft vloeibaar en genetisch helium waaruit
explosieve asterisken groeien
en door een loden keel
van keelpijn loeiend
spuw ik de wereld als een slijmbal uit.

Toch is hiermee niet alles gezegd. Want inderdaad, soms ziet men de dichter cynisch
zich verlustigen in zijn vreselijke noties, maar dan goedbeschouwd als iemand die
zo groot mogelijke weerstand wil uitlokken, om zich er met te meer elan tegen te
keren en te absoluter deze weerstand te overwinnen. Alleen dáárom wordt dit
uitzichtloos levensbesef steeds weer in zo felle beelden gerealiseerd, - alleen dáárom,
en Polet zet er met een even grote felheid de elementaire vitaliteit van zijn mens-zijn,
zijn adem en bloed, tegen in. Dat kan men, zoals ik, een vergeefse zaak achten, maar
het is onmogelijk deze dichter recht te doen zonder er aandacht aan te schenken,
welke nieuwe orde hij daarmee in het vastgelopen levens- en wereldbestel van vandaag
uitroept en na te gaan, welke ontwrichting ze daarin aanricht. De stof is weerstand;
hij neemt de dingen in de hand om ze òm te kneden, te herscheppen naar de
wetmatigheid van het bloed. Men leze een gedicht als Gummistad, waaruit ik citeer:
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Ik heb u op een gummimond gekust
zo week dat ik hem verend ben ontvlucht.
Een andre vrouw rekt meterslang haar armen
om mij ontspannen op haar borst te vangen.
elastisch vuur zal ons vannacht verwarmen.
............................................
Ik neem wat dingen om ze hard te knijpen
in andre vormen. harde. ronde. rijpe.
een hand. een bel. een licht en soortgelijke.

Men ziet het, deze andere orde is niet minder stoffelijk, - Polet heeft niet de illusie,
ook niet de wil zich van de stof te bevrijden; zijn verzet is niet zozeer gericht tegen
de materie, als wel tegen het materialisme, d.i. tegen de overmacht van de zielloze
stof als zodanig, die dolgeworden machine waarin wij worden stukgemalen. De ‘dode
stof’, jazeker, - maar juist op die wijze dodend tegelijk! Vandaar dat men deze dichter
voortdurend bezig kan zien de stof en de stoffelijke dingen in een ànder, een vitaal
verband te betrekken, een persoonlijk levensverband. Hij wordt a.h.w. zelf tot een
demiurg, een herschepper en herbezieler van de stof. Karakteristiek zijn de slotregels
van het voortreffelijke gedicht Genesis vandaag (cursivering van mij):
ik wil de eerste vrouw
opnieuw van mijn natuur ontvangen
en wetten maken met mijn handen het licht vandaag heeft sterke tanden
en ik heb merg van staaldraadtouw.

Nu schijnt het mij toe, dat de ontwrichting van de materialistische, vertechniekte
wereld die Polet beoogt, en daarmee zijn ‘overwinning’, zijn poëtische herschepping,
bijna overal minder overtuigend is dan hij wel zou wensen. Ik meen namelijk dat
juist daar, waar in deze poëzie zijn vitale reacties òp en intenties mèt de stof in het
spel zijn, de ‘wetten met zijn handen gemaakt’ van een welhaast even automatische
procesmatigheid blijken als de wetten van de bestreden wereldorde. Een vreemde,
irrationele procesmatigheid misschien, maar toch duidelijk een bestel van
mechanisch-causale aard. Zou dat niet een ‘poëtisch bewijs’ zijn van wat velen
langzamerhand weer gaan vermoeden: dat de wereld die wij moeten bestrijden,
teneinde onze vrijheid, onze menselijkheid, onszelf te kunnen handhaven en
heroveren, niet zo heel ver uit de buurt ligt van een wereld zoals Polet die present
stelt, een wereld waarin wij, slechts gelimiteerd door eigen aanleg, onze vitale
belangen moeten nastreven? Een suggestie voor u, heren prekers en sprekers van
allerlei slag! In ieder geval schijnt deze dichter de robot op een onontkoombare wijze
onder de leden te hebben.
Dat de poëzie van Sybren Polet in sterke mate erotisch is, ligt bijna voor de hand,
gezien zijn belijdenis van de vitaliteit en het bloed. Men zou zelfs kunnen zeggen,
dat juist in de vrouw die ‘tegenover hem is’ deze dichter een uiterste, op hem gerichte
spits van de ‘oude wereld’ onderkent: zij is ‘de bewuste’ die hem, ‘het dier’, in zijn
vitale aandrift weerstaat, zoals
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hij in één van zijn gedichten zegt; - ‘neem snel de weerstand uit uw haar’. En elders
spreekt hij van ‘een bestel dat wil zoals gij wilt’, waarop hij dan laat volgen: ‘ik druk
uw scherpe splinters wil’. Ook hier te overwinnen weerstand: de vrouw is stof, en
dus met àlle stoffelijkheid onderworpen aan zijn òm-vormende handen. Inderdaad,
Polet's gedichten hebben een opvallend sadistisch en masochistisch karakter. En
daarbij wordt de sexualiteit uiterst geraffineerd, soms tot in het obscene toe,
geëxploreerd, wat hier en daar tot onvergetelijk navrante suggesties leidde, zoals in
dit

Moment
De dag springt op levend als voorheen
er zeilen reigers uit dun been
geslepen woorden krommen zich
de woorden rukken
armspieren masseren de lucht
lichtstralen lichtstoten
de zon heeft zijn ivoren
rug gebukt
de tijd is een onredelijk geluk
met duizend clitores en
erogene kieuwen
en elk moment is een verdovend mes
een kier van pijn trekt door de vliezen
wij liggen in het ei
van een minuut geprest.

Polet moge een weinig beminnelijk dichter zijn, ‘ongevoelig’ en hoogmoedig, - wie
over onze nieuwe poëzie wil meepraten of alleen maar van haar op de hoogte wil
zijn, kan onmogelijk aan hem voorbijgaan. Want hij is iemand met een zeer
persoonlijk geluid en een uitgesproken eigen geladenheid. Zo komt het dan ook dat,
ofschoon m.i. maar enkele van zijn verzen geheel geslaagd zijn - zij weten lang niet
altijd op mij over te dragen, wat zich als de eigenlijke intentie van de dichter laat
vermoeden -, de lezing van de bundel Demiurgasmen een vrijwat fascinerender
bezigheid betekent dan het consumeren van allerlei minder afstotende en gaver poëzie.
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Hans Lodeizen
Geb. 20 Juli 1924 te Bussum
Gest. 26 Juli 1951 te Lausanne
Publicaties
Het innerlijk behang, ged. 1950; Het innerlijk behang en andere gedichten,
1951.
Hans Lodeizen, - zijn naam alleen al houdt de laatste jaren welhaast een program in.
Een program weliswaar dat tot dusver meer negatief dan positief werd geformuleerd:
géén rijm, géén metrum, vooràl geen sonnetten, geen cultus van allerlei huisbakken
gevoelens. Maar hoezeer deze jonggestorven dichter ook telkens weer als de ‘Jacques
Perk van de Vijftigers’ wordt naarvoren geschoven, - toch zou ik willen trachten
hem hier zo veel mogelijk buiten de literaire partijpolitiek om te behandelen. Temeer
omdat zijn poëzie mij te lief is, dan dat ik om zo te zeggen over zijn lijk een discussie
met de experimentelen zou willen voeren.
Hoe dan ook, toen in 1950, kort voor Lodeizen's dood, zijn bundel Het innerlijk
behang als cahier van De vrije bladen verscheen, betekende dat de eerste min of
meer officiële manifestatie van een aan de orde zijnde poëtische vernieuwing. Deze
gedichten verschilden zo ingrijpend van wat wij in Nederland tot dan toe aan poëzie
gewend waren, dat het velen de nodige moeite kostte dit werk als authentieke poëzie
te (h)erkennen. Dit geldt niet zozeer van de critici, die Lodeizen vrijwel unaniem
hebben geprezen - althans sinds 1952 - als wel van de niet-professionele lezers van
gedichten. Onder hen heb ik herhaaldelijk mensen aangetroffen, die wèl bereid waren
zijn werk als interessant poëtisch proza te waarderen, maar die er daarbij geen twijfel
over lieten bestaan dat zij het toch wel als inferieur aan ‘echte poëzie’ beschouwden;
zelfs duidde een enkele het de dichter euvel dat hij zijn niet-poëzie als poëzie had
genoteerd!
Het is duidelijk dat deze bedenkingen zich hoofdzakelijk concentreren op de
algehele afwezigheid van welke denkbare soort van vastliggend metrum ook. Wat
tegen dit bezwaar aan te voeren? Voor het ogenblik alleen een rhetorische vraag. Of
de dichtkunst van vele eeuwen en volkeren ons dan nog altijd niet heeft geleerd dat
poëzie totaal niet afhankelijk is van de òns vertrouwde maten en normen. Wie dan
ook beslist niet kan heenkomen over Lodeizen's maatloosheid, - welnu, die moet ik
hier achterlaten. Wie echter bereid is zich eenvoudig voor deze verzen open te stellen,
zal de afwezigheid van gefixeerd metrum stellig heel gauw vergeten, meegevoerd
als hij wordt op een stroom van zeldzaam genuanceerde rhythmische schakeringen.
Het werk van Hans Lodeizen is eigenlijk niet anders dan een uiterst bewogen
spreken, schuchter en fluisterend meestal. En moet ik de hoedanigheid van dat spreken
bepalen, dan zou ik het in één woord ‘beeldspraak’ willen noemen. Het is een vrijwel
ononderbroken associëren in het surreële, ergens op de grens van droom en
werkelijkheid, waar allerlei beelden uit beide werelden, elkander verdringend en
interpreterend, zich aan de dichter voordoen; en hij projecteert ze op zijn papier als
evenzovele vluchtige concretiseringen van zijn levensgevoel.
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Men zou dit levensgevoel constant kunnen noemen, in zoverre al deze gedichten
hetzelfde conflict verraden; maar tegelijkertijd is het van een grote bewogenheid. En
dat bewogene kenmerkt ook het uiterlijk voorkomen van Lodeizen's poëzie, zijn
rhythme en beeldvorming. Het is de bewogenheid die wellicht juist daar ontstaat,
waar iemand reddeloos gebonden is aan een dwingend, zichzelf gelijkblijvend
probleem, waaraan hij op alle manieren tracht te ontsnappen. Daaruit volgt, dunkt
mij, reeds dat de plastiek van deze dichter ten enen male monumentaliteit of zelfs
maar de intentie daartoe mist. Ze geeft integendeel een kaleidoscopisch verspringen
en in elkaar schuiven van door elkaar opgeroepen beeldflitsen te zien; ze is meer
filmisch, maar juist zo van een onvergetelijke trefkracht. Men zou kunnen zeggen
dat Lodeizen's beelden zich uit de gevoelsstroom van zijn vers als golven verheffen,
altijd bewegend, - opkomend, verglijdend en in elkaar overgaand.
ik heb mij met moeite alleen gemaakt.
je zou niet zeggen: je zou niet zeggen dat
het zoveel moeite kost alleen te zijn als
een zon rollende over het grasveld
neem dan - vriend! de mieren waar
wonend in hun paleizen als een mens
in zijn verbeelding -; wachten zij op regen en
graven dan verder: het puur kristal
is hen zand geworden.
in het oog van de nacht woon je als een merel,
of als een prins in zijn boudoir: de kalender
wijst het zeventiende jaar van Venetië en
zachtjes, zachtjes slaan zij het boek dicht.
kijk! je schoenen zijn van perkament
o - mijn vriend - deze wereld is niet de echte.

Wat de aard van het achter Lodeizen's poëzie liggend levensgevoel betreft - het kon
uit het geciteerde al blijken -, het is dat van de pur sang-romanticus. Onbegrijpelijk,
hoe in deze tijd nog een zo integraal-romantisch oeuvre kon ontstaan, - is een enkele
maal geopperd. Ja, onbegrijpelijk inderdaad voor wie meent dat kunst op zodanige
wijze met de realiteit in rapport staat of moet staan, dat ze zich er rechtstreeks en bij
wijze van copie in zou aftekenen. In alle goede poëzie evenwel heeft een
metamorphose van de werkelijkheid plaats. Is het niet heel dikwijls zó, dat de
levenswerkelijkheid van de dichter zich in zijn poëzie weerspiegelt, - dat wil
welverstaan zeggen: omgekeerd aftekent? De wereld die hij zich in zijn werk schept
is dan omgekeerd evenredig aan zijn levenswerkelijkheid en zijn gedichten krijgen
het vaak tragisch accent van het grote onvervulbare verlangen.
Deze dingen gaan voor Hans Lodeizen zeer zeker op. Het omgekeerd-evenredige
tussen zijn ‘eerste’ werkelijkheid en de ‘tweede’ werkelijkheid
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die hij zich in zijn poëzie schiep blijkt hij terdege te hebben beseft. Dat spreekt al
dadelijk uit de weemoedig-ironische titel die hij aan zijn gedichten meegaf: Het
innerlijk behang. Hij heeft geweten dat hij in zijn poëzie slechts bezig was figuren
te ontwerpen die de naakte muren van zijn innerlijk leven moesten verhullen. Maar
hij heeft deze ‘droom’ nodig gehad om het leven in zijn cel althans énigszins leefbaar
te houden.
Het onvervulbare verlangen, - wat Lodeizen betreft berust het op een
niet-tot-verhouding-kunnen-komen, op het gemis van één onvervangbare ander,
misschien ook op die fundamentele aarzeling: ‘hij of zij’. Hier ergens ligt in ieder
geval de kern van zijn conflict, want hij wìl deze verhouding meer dan iets anders.
Overal in zijn poëzie klinkt een hunkering naar tederheid en liefde door, een openheid
naar iemand met wie het leven goed en schoon zou kunnen zijn, iemand die er niet
is of... er niet is voor hém:
ik ken alle tranen van de eenzaamheid
sla mij maak mij open
ik ben een roos van vrolijkheid
kom hier vertrouw mij
ik gooi de wind vol sterren
als een boot van overvloed
in de spaarzaamheid van de zee
nu ben je niet gekomen
en zachtjes ga ik dicht.

Verlangen naar liefde, vooral ook naar het géven van liefde. - Niet alleen in dit vers,
maar overal in deze poëzie spreekt, stamelt een mens die zich vol weet van
onontbloeide mogelijkheden, vol onbegeerde tederheid, goedheid, ‘vrolijkheid’. En
er is háást bij het leven, - het vermoeden van zijn naderend einde jaagt hem op. Het
drijft hem ertoe zich a.h.w. aan te bieden: ‘o heb mij lief’, - en anderzijds verijdelt
het al bij voorbaat iedere verhouding, tenzij een zeer vluchtige. En die is niet genoeg,
want waar Lodeizen naar haakt, - het is de genegenheid van de ene die hem een
toekomst zal geven:
haal de zon uit de dageraad
ik wil niet leven zonder toekomst
als zij mijn stem niet horen zullen
als zij dromen in hun menselijke duisternis
als zij mijn stem niet horen
is het leven veel korter
ik wil niet langer dromen in de wereld
zonder uitkomst maar ik wil mij levend maken
ik wil een wereld maken van mijn lichaam
niet wegstromend van narigheid
maar lachend en vol dansen
ik ben alleen
wie is er om ja tegen me te zeggen
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In dit fragment uit zich wel heel ontroerend wat men in talrijke gedichten van
Lodeizen tegenkomt: dat hij zich op een toekomst projecteert, waarvan hij weet dat
ze hem niet gegeven zal zijn. Wil men het romantiek noemen, - nu goed, maar dan
toch wel romantiek van een zeer navrante soort. Men lette trouwens ook eens op de
naar verhouding vele verzen waarin de verte - de ruimtelijke toekomst, zou men in
dit verband kunnen zeggen - wordt nagejaagd, de gedichten waarin de actus van het
reizen aan de orde is:
overmorgen komen wij in Tampico
aan: daar zal de zee stilstaan en wij zullen
uit haar stappen als uit een koets
o land o herberg van mijn dromen!
in de schommel van de wind lig
ik dromend over muziek en gedans
in de dauwdrop van de maan leef
ik en verzin een hemel van sterren.
wij gaan met 13 knoop naar Tampico.

Toegegeven, Lodeizen heeft werkelijk veel gereisd. Maar psychologisch is, naar het
mij voorkomt, alleen de drang ertoe al veelzeggend. Psychologisch zullen wij zijn
reizen wel moeten verstaan als een rusteloos streven om enerzijds zoveel mogelijk
wereld (leven!) bij zich in te lijven, anderzijds zichzelf bij zoveel mogelijk wereld
in te lijven; als een illusie om zó en dáárin nog te kunnen leven ook na zijn dood: ‘ik
zal overal wandelen’, zegt hij ergens.
Er spreekt een hopeloze levenshonger uit Lodeizen's poëzie, een met alle zinnen
willen deelhebben aan het leven dat hem, steeds sneller en sneller, ontglipt. Vandaar
dat zij zo bij uitstek zintuigelijk is, - men lette eens op de functie van hand, mond,
oren, ogen in zijn gedichten. En zou met deze ‘levenshonger’ ook niet samenhangen
de drang tot voortdurende concretisering van het op zichzelf abstracte, m.a.w. zijn
beeldvorming? - Hij dwingt alle aspecten van de werkelijkheid in categorieën die
hij ‘lichamelijk’ ervaren kan.
Overigens stel ik Lodeizen zo tòch wat te veeleisend voor; deze felheid op het
leven is er inderdaad, maar meestal toont hij zich in zijn honger zelfs dankbaar met
een enkel stuk brood, teerkost voor een enkele dag, een enkel uur. Hij heeft afstand
leren doen, leren uitzien naar kleine vervullingen:
een beetje meer schoonheid
een beetje meer muziek
maar laat het eenvoudig
komen, als een gast die zwijgend
zich bij de tafel voegt.

De grote vervullingen, - hij is ze gaan wantrouwen; dit kleine, bijna te verwaarlozene
schijnt ‘voldoende’ te kunnen zijn.
Reserve ten opzichte van alles wat groot is of groot doet is trouwens een ander
kenmerk van Lodeizen's poëzie. Zo heeft deze dichter kennelijk een afschuw van
grote woorden. Meer in het bijzonder: hij doet nergens gewichtig met zijn verdriet.
Hij solt er niet rhetorisch mee om; het wordt niet op
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de voor poëzie nog altijd zo gebruikelijke wijze opgeblazen en uitgebuit. Integendeel,
men krijgt juist de indruk dat de dichter het steeds weer bagatelliseren wil. Zijn poëzie
is een typisch voorbeeld van ‘understatement’. Wordt in het hier volgende slotgedicht
van de cyclus Hij of zij niet via de meest simpele woorden en beelden een triestheid
gesuggereerd, zo schrijnend als op geen ‘rhetorische’ wijze zou kunnen zijn
uitgedrukt?
o kus mij, o omarm mij
ik heb lang in de regen gestaan
ik heb lang op de bus gewacht
ik heb geen taxi kunnen krijgen
ik heb lang wakker gelegen
ik heb ontzettend gedroomd
ik heb niets gegeten
ik heb gestolen
o kus mij, o omarm mij
ik ben de witte slanke jongen
ik ben degene die droomde
ik ben de schim in de regen
ik ben de danser, de dirigent
ik ben de man bij het avondrood
ik ben het lichaam
ik ben de enige.

Eigenlijk maakt de poëzie van Hans Lodeizen, hoewel ze ontstond in een periode
van minstens drie jaar (natuurlijk, in ander verband hoogstens drie jaar), de indruk
van één groot gedicht, dat reeds vóór het werd geschreven in stukken is uiteengevallen;
en ik geloof dat men haar zo ook het best kan verstaan. Men vindt in dit oeuvre
nauwelijks van die gave, afgeronde verzen, waarop velen zozeer prijsstellen. Een
enkele maal kan men zelfs constateren dat een paar regels uit een oorspronkelijk
groter verband zijn ontbonden en zo verzelfstandigd. Dat hindert mij echter geen
ogenblik, omdat zelfs, of liever júist dergelijke fragmenten op een totale wijze de
gebrokenheid suggereren, waaraan deze dichter leed; met andere woorden: men
beseft er de existentiële noodzaak van. Het fragmentarische van Hans Lodeizen's
gedichten doet vaak denken aan Gorter's De school der poëzie. Trouwens, ook in
ander opzicht is Lodeizen met deze dichter verwant: zijn verzen zijn van een
taalgevoeligheid als wij na de sensitivistische Gorter eigenlijk niet meer hebben
gekend.
Ongetwijfeld zou er over de poëzie van Hans Lodeizen nog heel veel te zeggen
zijn, ook wat het strikt-formele betreft. Ik heb echter slechts enkele lijnen willen
trekken. Laat ik mij dan ook beperken tot een enkele opmerking met betrekking tot
de poëzie waarvan Lodeizen - en niet ten onrechte - de voorloper heet te zijn. In de
eerste plaats dient wel, aansluitend bij het voorgaande, te worden gezegd, dat het
fragmentarische, improviserende van zijn gedichten een preludium vormt op wat de
eigenlijke experimentelen zullen gaan geven. Dat mag ons intussen niet blind maken
voor het feit dat deze dichter dikwijls een opvallende neiging tot strofevorming aan
de dag legt, - wat in de traditioneel-georiënteerde poëzie o.a. gebondenheid aan een
bepaalde regellengte meebracht. Eh voilà... bij Lodeizen ook; daar zouden heel
frappante voorbeelden van
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te geven zijn. Er is in zijn werk zelfs herhaaldelijk een streven naar kunstige
vormgeving waarneembaar, zoals dat door de meesten der modernisten radicaal
wordt afgewezen. Meer nog: hij schreef een klein aantal verzen met eindrijm, ja zelfs
een paar sonnetten! Overigens ben ik daar niet erg gelukkig mee: het rijm past nu
eenmaal niet in zijn antimetrische rhythmiek, - men hóórt het niet eens, en wat heeft
het dan voor zin? En over die sonnetten zou ik maar helemaal willen zwijgen. Een
duidelijk strofisch gedicht als het volgende echter lijkt mij ten volle geslaagd:

De buigzaamheid van het verdriet
in een wereld van louter plezier
kwam ik haar tegen, glimlachend,
en ze zei: wat liefde is geweest
luister ernaar in de bomen
en ik knikte en we liepen nog lang
in de stille tuin.
de wereld was van louter golven
en ik zonk in haar als een lijk
naar beneden het water sloot
boven mijn hoofd en even
voelde ik een vis langs mij strijken
in de stille zee.
dag zei ik tegen haar dag kom
ik je nog eens tegen, glimlachend
maar de wind blies weg
haar gezicht in het water
en ik knikte en ik werd onzichtbaar
in het stille leven.

Niet alleen in dit opzicht evenwel onderscheidt Hans Lodeizen zich van de overige
‘atonalen’. Zo blijkt hij bv. in het geheel geen behoefte te hebben aan de maar al te
zeer usantionneel geworden neologismen en taaldeformaties. Tenzij men het uitermate
schaars gebruik van interpunctie al als zodanig zou willen opvatten. Maar m.i. moet
het ieder poëziegevoelig lezer duidelijk zijn: juist een al te gefixeerde interpunctie
zou deze poëzie niet verdragen; ze zou daarin bijna alles verliezen van het onbepaalde,
glijdend-associatieve dat haar eigen is. - Punten, komma's etc. zijn trouwens tòch
vaak de spijkers, waarmee een gedicht op het kruis van het rationalisme wordt
vastgenageld.
Een paar jaar na het verschijnen van de eerste bundel Het innerlijk behang verscheen
een zeer uitgebreide herdruk onder de titel Het innerlijk behang en andere gedichten.
Een ronduit kostelijk bezit, ook al om zijn prachtige uitvoering. Jammer alleen, dat
er zoveel gedichten zonder aanwijsbare reden dubbel in werden opgenomen... Hoe
dan ook, het is één van die weinige bundels die nog uitnodigen om er stil in te
brevieren. Dat wil dan natuurlijk zeggen: voor hen die zich niet al te principieel en
exclusief op één bepaalde poëtische traditie hebben vastgelegd.
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Lucebert
Geb. 15 September 1924 te Amsterdam
Publicaties
Triangel in de jungle, ged. 1951; Apokrief, ged. 1952; De Amsterdamse
school, ged. 1952.
Zoals ik al eerder opmerkte, is het streven om de grenzen van onze
uitdrukkingsmogelijkheden, ja van het uitdrukbare wijder uit te zetten niets
ongehoords. Zelfs niet in òns land... Ik hoef daartoe alleen maar aan Gorter en Van
Ostayen te herinneren. Niettegenstaande dat betekent de poëzie van de dichter die
het bepaald niet bescheiden pseudoniem Lucebert aannam toch wel een unicum in
onze literatuur. Als geen ander is deze dichter bezig zich een eigen, onverwisselbaar
idioom te scheppen, onmiddellijk te onderscheiden van wat door zijn
mede-experimentelen aan taal wordt gehanteerd. Hij is ontegenzeggelijk de meest
radicale en geavanceerde onder hen, de meest recalcitrante, degene ook die
waarschijnlijk het hevigst wordt gekweld en beheerst door een afgrondelijk
wantrouwen jegens alles wat de wereld van vandaag heeft aan te bieden. Hij heeft
er de onwerkelijkheid en onwaarachtigheid van doorzien, en het leidde bij hem tot
méér dan alleen maar een ‘protest tegen de tijd’: hij luidt onomwonden de revolutie
in. Hier volgt het gedicht, waarmee hij (na een parodistische aanval op de hedendaagse
sonnettomanie) zijn bundel Apokrief opent:

School der poëzie
Ik ben geen lieflijke dichter
Ik ben de schielijke oplichter
Der liefde, zie onder haar de haat
En daarop een kaaklende daad.
Lyriek is de moeder der politiek,
Ik ben niets dan omroeper van oproer
En mijn mystiek is het bedorven voer
Van leugen waarmee de deugd zich uitziekt.
Ik bericht, dat de dichters van fluweel
Schuw en humanisties doodgaan.
Voortaan zal de hete ijzeren keel
Der ontroerde beulen muzikaal opengaan.
Nog ik, die in deze bundel woon
Als een rat in de val, snak naar het riool
Van revolutie en roep: rijmratten, hoon,
Hoon nog deze veel te schone poëzieschool.

De ‘dichters van fluweel’ - hij zegt hun de dood aan. Rijmratten hoon! In dit vers is
een dichter aan het woord, die in de riolering van het bestaan meer wezenlijks
vermoedt dan in de formeel fraaie gevels die wij ervóór hadden opgetrokken; we
kennen ze wel van de Amsterdamse grachten: wanneer men er àchter kijkt, blijkt al
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wordt alleen de schijn opgehouden; ze zijn niet meer dan een smoeltje dat iemand
trekt. Zo ongeveer moet Lucebert het voelen. En ongeacht de vraag of hij helemaal
gelijk heeft in zijn aversie, - ik gelóóf in de ernst van zijn anti-aestheticisme en
anti-formalisme. Ik geloof in de ernst van een aanstotelijk en bovendien m.i. mislukt
gedicht als de Ballade van de goede gang, die zoveel stof heeft doen opwaaien:
God geef mij wat water
Ik ga de vuile rivier
Het levende leven zijn
Zijnde het levende leven
Leest jezus de urinoir
Daar staat wat wens en waar
Is menselijk beschreven
En menselijk beschreven
En wenselijk is god
Hij rijst uit de urine
Welriekend embryo
Welriekend urinedier
Vermeng me met de vissen
Vermeng me met de mensen
Vermeng me met de maden
Vermeng me met de maden
Met de staten-generaal...

Een revolutionnaire poëzie dus. Inderdaad, maar ook een gerevolteerde poëzie. Een
revolutie in de taal, - nader gepreciseerd: die zich in en via de taal voltrekt. Want
met al het andere dat de wereld van nu constitueert - haar in vlakke civilisatie
verlopende cultuur, haar voze humaniteit, haar krachteloze philosophieën - wijst
Lucebert ook haar taal af. Haar evolutie is alleen maar een devaluatie geweest, een
heilloos rationaliseringsproces; zij is louter voertuig voor verstandelijk-overdraagbare
mededelingen geworden en van haar oorspronkelijke zeggingsmacht vervallen. Hoe
zou zij nog kunnen dienen voor wat thans tot iedere prijs moet worden gezegd?
Kortom, er is een nieuwe taal nodig, - en daartoe stelt Lucebert de poëtische daad:
hij is verwoed doende de oude taal op te breken; hij schendt haar tot in haar meest
intieme geledingen, tot in syntaxis en woordvormen toe.
Het gaat echter niet aan, te suggereren dat het hem alleen om afbraak te doen zou
zijn. Integendeel, Lucebert's wrok - haat zou ik bijna zeggen - moge vehement zijn,
ik geloof dat zijn ‘liefde’ nog krachtiger is. Dat blijkt o.a. uit de intensiteit waarmee
hij zich geeft aan wat hij klaarblijkelijk als zijn grote opdracht verstaat: de brokstukken
van onze taal, de brokstukken van onze ‘oude’ wereld te reïntegreren tot nieuwe
vormen en verbanden, hoe hyperindividueel die dan ook mogen schijnen. Het is
duidelijk, dat achter al het werk van Lucebert de pretentie zit, een nieuwe wereld te
scheppen, met een heel nieuw klimaat, waar andere winden waaien en andere koningen
de wet voorschrijven, - een wereld derhalve waarin en waarop geen van onze oude
normen van toepassing is.
Men moet deze poëzie dan ook niet al te zeer willen verstaan zoals men misschien
gewend is gedichten te lezen: door te trachten haar op een of andere wijze te
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te verschaffen tot deze wereld en deze poëzie? - Via het kenvermogen van dat minst
bedorven deel van het ik, het onderbewustzijn, - dat geheimzinnig ‘geweten’ dat
heimelijk in ieder mens blijft revolteren tegen de rationalisatie van zijn existentie.
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Toegegeven overigens, met dat sleutelwoord ‘onderbewustzijn’ is Lucebert's
hermetiek niet ontsloten. Ik meende echter, dat het niet helemáál zinloos was een
hint te geven in de richting van deze primair-aanwezige verwantschap, van waaruit
het bij deze en gene wellicht tòch tot oorspronkelijk begrip van Lucebert's poëzie
kan komen. Overigens deed ik misschien beter, op een eigen suggestie van de dichter
t.a.v. het lezen van zijn poëzie in te gaan. Hij noemt het openingsgedicht van zijn
bundel De amsterdamse school: Lied tegen het licht te bekijken. Een prachtige titel
op zichzelf, en naar ik meen bovendien verhelderend. Ik geloof nl. dat alle verzen
van deze dichter zo zouden kunnen heten. Men moet ze tegen het licht houden om
de karakteristieke trekken ervan en hun eigenlijke verhoudingen te ontwaren; men
moet er leren doorheenzien, tot de mysterieuze tekens waaruit zij zijn opgebouwd
hun geheim prijsgeven en doorzichtig worden tot op de psychische realiteit, de
bas-fonds van hun dichter.
Intussen is ook hiermee de methode om Lucebert's poëzie te benaderen nog maar
heel gebrekkig omschreven. Veel te theoretisch! Wat doe ik trouwens, - een criticus
die moet erkennen dat hele stukken van deze poëzie hem hoegenaamd blijven ontgaan?
Dat zal wel voor een goed deel aan mijzelf te wijten zijn; ik zou allerlei als dubieus
ervaren momenten kunnen aanwijzen, waarover ik voorlopig alleen maar meen te
mogen zwijgen. Vaker echter heb ik het gevoel dat het aan de dichter ligt, wanneer
de communicatie niet tot stand komt. Er is dikwijls een heel complex van onderling
samenhangende oorzaken debet aan, en om min of meer in den blinde daarín te
springen: dat Lucebert er naar verhouding betrekkelijk zelden in slaagt zijn wereld
voor mij tot werkelijkheid te maken, komt doordat zijn ressentiment hem in de weg
zit. Zijn wereld is - het volgt al uit wat ik hierboven schreef - lang niet zo
onafhankelijk van de ‘oude’, als hij wel zou wensen; hij toont er zich innerlijk nog
veel te veel aan gebonden. Dat verraadt zich niet alleen in het feit dat hij al te vaak
en al te gemakkelijk toegeeft aan zijn neiging om de bourgeois te epateren - een vrij
zinloze intentie trouwens, omdat de burger zich allang niet meer epateren láát! -,
maar het komt vooral tot uiting in Lucebert's ‘newspeak’: zijn neologismen zijn vaak
zo raisonnabel, van dien aard derhalve dat ik ze allerminst ‘onderbewust’, maar juist
volkomen bewust en rationeel herken, - óók in hun strekking van wraak op de taal:
later gesloten als een wonderbus
lachte een dame maar
dat betekent mijn gezicht moet gaan jagen
achter een ondergedoken deken vel achtervolgde ruimte
in de luchtfabriek feitsterren taartstenen
vore op jeware met een dungevoelige streep
van een wartaal over de schoorsteel
vore goed zichtbaar... etc.

Ik schreef zoëven dat Lucebert de taal opbrak om met haar brokstukken zijn nieuwe
taal te bouwen. Welnu, ik geloof dat de verhouding van zijn nieuwe wereld tot de
oude, van zijn nieuwe poëzie tot de oude, van dezelfde orde is: puin draagt toch altijd
nog in aanzienlijke mate de signatuur van
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het bouwwerk, waaruit het werk werd losgewrikt. Ja, ik schrijf opzettelijk: losgewrikt.
Er is een al te overheersend element van moedwil in deze gedichten, dat mij het
plezier om allerlei direct op mij afkomende suggesties en fantasmen telkens weer
vergalt. Zou Lucebert zelf zich in dit opzicht misschien evenmin happy voelen? De
laatste regel van zijn bundel Triangel in de jungle zou dan onthullend zijn: ‘ik bouw
nauwgezet en wanhopig’.
Al mijn bedenkingen nemen intussen niet weg, dat er in de drie bundels die deze
dichter tot dusver publiceerde: Triangel in de jungle, Apokrief en De amsterdamse
school (vooral in de beide laatste), gedichten of, vaker nog, fragmenten staan die ik
ronduit onvergetelijk vind en op grond waarvan ik onvoorwaardelijk in zijn
dichterschap, ja een in aanleg groot dichterschap geloof; passages waarin ik iets voel
van de greep naar een geniale conceptie van oorspronkelijke zuiverheid en waarin
inderdaad een andere werkelijkheid wordt uitgeroepen dan het ‘dwangbestel van uur
en feit’ waaraan wij horig zijn. Laat ik ten voorbeeld, vrij willekeurig, één van
Lucebert's kleinere verzen kiezen:
Soms traag sochtends zie ik
tussen het haastig trillen van het licht
mijn eigen stilstand in de lucht
fantoom van spiegels bedrieglijk stille snaren
ik weet noch wenk ik ben
een cel zucht en heldre vleugels
mijn vensters open en dicht
planten en wolken bewonen
mijn lichaam geduld en ongeduld
op hoeven en haren gaan
wind en aarde om de rotonde der zon

Het zal iedereen duidelijk zijn: dit gedicht vertegenwoordigt één van die momenten,
waarin Lucebert onbekommerd zichzelf is, waarin hij de burgerlijke windmolens
rustig hun wind laat malen en zich niet ophoudt met het slopen van gebouwen die
immers vanzelf wel zullen omvallen. Jammer, dat deze momenten zich voorshands
nog slechts bij vlagen realiseren; ze houden het doorgaans nog geen vers lang uit
tegen de rancunes van de dichter.
Ik heb er overigens voortdurend omheengedraaid, wat het toch wel voor werkelijkheid
is, die Lucebert voor ons oproept. Wanneer ik haar ‘mythisch’ noem, heb ik alleen
maar een term gebruikt. De vraag blijft dan immers, van welke aard Lucebert's mythe
is. - Ik geloof dat twee ondertitels uit zijn bundel Apokrief ons op weg kunnen helpen:
De analphabetische naam en De getekende naam. Het is Lucebert dus begonnen om
een naamgeving, aan het ‘woord’, het a priori met zinsinhoud geladene, vooraf, resp.
buiten het ‘woord’ om. Men kan natuurlijk allereerst vaststellen dat dat op romantiek
wijst - en Lucebert is inderdaad een pur sang-romanticus - en op mystiek: het woord
kan ‘het’ niet zeggen (‘mystiek’ komt van het griekse werkwoord ‘muein’, dat
‘zwijgen’ betekent). Maar er valt nog wel iets meer uit deze titels op te maken. Dit,
dat het Lucebert dus, nogmaals
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en wel degelijk om naamgeving, d.i. ‘schepping’ gaat. Alleen... zijn eigen schepping
tot geestelijk-bewerktuigd mens wenst hij ongedaan te maken; geest en rede zijn
hem immers hoegenaamd synoniem. Hoe dan ook, het gaat hem om de vermoedens
die niet in geordend letterschrift, hoogstens in tekens, in beelden weer te geven zijn.
Hij wil terug naar ‘het lichamelijk gedicht’, zoals hij het zelf ergens uitdrukt. En als
poëzie dan tòch met woorden moet worden geschreven, dan zal ‘het vlees woord
moeten worden.’
Lichaam, - dát is zijn mythe, en dáárin heeft ook zijn rancune haar oorsprong.
Lichaam, - het is meer dan zijn eigen beperkte lichaam; het is de aardsheid, de wereld
waarmee hij lichamelijk communiceert, waarvan hij zich a.h.w. de handen, de ogen,
de oren, de stem weet. Alles in deze poëzie draait om zintuigelijke gewaarwordingen
en wat zij aan de lezer doet is eveneens: hem om zo te zeggen handtastelijk betrekken
in deze mythe van lichamelijkheid.
Begrijpelijk dat in dit werk de vrouw een zo grote rol speelt. Of deed ik beter van
‘het Vrouw’ te spreken? Het schijnt mij nl. toe dat het Lucebert in de erotiek om veel
meer gaat dan om die ‘ene’; zij is hem slechts de doorgang tot een soort algevoel,
degene in wie hij het lichaam überhaupt, men zou kunnen zeggen: god, de
werkelijkheid omhelst. En zijn poëzie schijnt er telkens op gericht, ook óns deel te
geven aan deze ervaring; men lette op de volkomen onverwachte wijze waarop hij
zich in de laatste strofe van het hiervolgend gedicht tot de lezer wendt:
Overhandig mij brekend
Je peilloze bloem je kus
Als een dar dolzinnig drijf ik
Op het aquarel van de dorst
Van oe en a staat je ruimte
Door mijn hijgen verzadigd
Van stijgen en ademhalen
Is opgestapeld mijn lichaam
En mijn stem hij dartelt en klapwiekt
Als een donkere boom aan de bron
Hoor dan met uw handen haast dan uw hartslag
Ik ben een donkere droom in de zon
Ben de omarmende honderdman
Ben een wenk in de wolken

Dit vers is waarlijk niet het enige, waarin Lucebert's wereldbesef zich uit in een
rhythme als van de erotische omhelzing. Uit hijgingen, krampen en verademingen,
bestaat welbeschouwd zijn gehele poëzie. Het weerspiegelt zich ook in zijn
spasmodisch woordgebruik, zich telkens hernemend en in herhalingen vervallend,
stamelend, - in het afbijten en afbreken van woorden en woordverbanden, het
voortdurend contamineren:
En jij
Wassen jij klein en vingers in de la in de ven
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Lavendel in de lente love lied
Laat zij geuren
Pagodegeuren
Lavendelgoden
Geuren

Het vlees moet bij Lucebert woord worden, - merkte ik met zijn eigen woorden op.
Daaraan dient te worden toegevoegd: zo niet letter.
Niemand is gezonden
Woorden te wegen en te bezien
Men strompelt vrijwillig
Van letter naar letter
Roept oe en a...

Of, nóg ondubbelzinniger belijdenis van de ‘vlees’symboliserende letter:
phalliese ah uterale o
ah & oh
zij zijn mijn ja en nee

Dat is, afgezien van zijn eventuele literaire relatie met het lettrisme, een belijdenis
van de meest primitieve, ja animale emotionaliteit tevens. Poëzie tendeert bij deze
dichter naar de kreet van het dier in een oerwoud. Men lette er trouwens eens op,
hoe vaak Lucebert zichzelf als dierlijk ervaart, m.a.w. als een wezen dat is
weggevlucht voor de klaarte en zingeving van de geest. En al moge hij nòg zoveel
wrok koesteren tegen de moederschoot - de ‘uterale o’ is zijn ‘nee’, hoorden we hem
zeggen -, daarin onthult hij m.i. dezelfde hang om aan de schepping, zijn schepping
tot mens, te ontkomen, die ook het werk van Kouwenaar en Vinkenoog kenmerkt.
De als oerwoud, als jungle ondergane wereld, waarin Lucebert zich als een dier
beweegt kon wel eens bij uitstek een moederschoot representeren, waarin hij zijn
weigering om tot existentie te komen botviert, beurtelings ‘vrolijk’ en walgend.
Is hiermee alles over Lucebert's mythe gezegd? Nee, ik heb bewust even
gesimplificeerd. Er is immers die rancune... En ik meen te mogen zeggen dat zij au
fond berust op Lucebert's onvermogen om lichaam en geest in welk evenwicht dan
ook tot elkander te brengen. Het is m.i. veelzeggend, dat deze dichter verschillende
malen naar Hölderlin heeft verwezen als naar één van zijn poëtische voorvaderen.
Hölderlin, die heeft geleefd in en innerlijk is opgesleten aan het conflict dat hij besefte
tussen de klassiciteit, waarin lichaam en geest elkander tot een schone eenheid hadden
doordrongen, en zìjn cultuurhistorische situatie, waarin lichaam en geest zo radicaal
waren uiteengegroeid. Hölderlin, - hij heeft telkens weer getracht zich uit dit dilemma
in de geestelijke wereld te redden, maar het is hem nimmer gelukt: hij heeft ervaren
dat hij lichaam was. - Bij Lucebert is het eender èn omgekeerd: hij leeft au fond in
hetzelfde heimwee naar de eenheid van lichaam en geest. Vandaar niet alleen zijn
aandacht voor de klassieken, maar ook zijn occupatie met de ‘joodse’ bijbel, die
evenmin deze breuk tussen geest en lichaam kende, subs. erkende, en waarin wat
voor ons europeeërs het ‘laagste’ is en het ‘hoogste’, ‘stof’ en ‘geest’, ‘aarde’ en
‘hemel’, argeloos, bijna ongegeneerd naast elkaar staan. Maar ook Luce-
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bert vlucht voor zijn eigenlijke problematiek, - hij evenwel in de onmogelijke
mogelijkheid, de geest, met humaniteit en al, zonder meer als een functie van het
lichaam te ervaren. Tevergeefs, - zijn mythe ‘lichaam’ is een evenzeer aangetaste,
misschien wel gespleten werkelijkheid als die van Hölderlin; er is een breuk in
geslagen. En het is m.i. aan déze breuk, dat zijn poëzie telkens kapot-gaat: de rancunes
sijpelen erdoor binnen en vergiftigen het vers.
Lucebert zal tot een nieuwe conceptie van menszijn moeten komen, wil zijn poëzie
genezen, of laat ik zeggen: ‘helen’. Geen harmonisch menszijn, want waarmee in
harmonie?, maar iets dat weer op een compleet mens lijkt, - dat is mijn stellige
overtuiging. Een mens, die ook weer durft te denken, die helderheid en verheldering
zoekt.
Ik geloof trouwens dat Lucebert naar zo'n nieuwe conceptie van menszijn als geen
ander op zoek is. Het besef, dat hij in een discussie met Bertus Aafjes tot uitdrukking
bracht; dat ‘de Logos is gekruisigd’ doet een fundamentele verschuiving van
problematiek vermoeden. Wat is er in Lucebert's poëzie aan het gebeuren? Waarnaar
is hij op weg? - Eén ding staat voor mij vast: hij komt in Athene òf in Jeruzalem
terecht.1) Hij is niet iemand om zich in te richten in zijn ‘vrolijk Babylon’ van nu.
Men zal na het voorgaande begrijpen dat ik niets of heel weinig wil weten van het
telkens weer tegen Lucebert ingebrachte argument, als zou hij alleen maar een epigoon
van ‘Dada’ zijn, van Breton, Tzara, Artaud, Arp. Formeel heeft hij ongetwijfeld het
een en ander met hen gemeen, vooral met de laatste. Maar wat zegt dat? Zijn de
niet-experimentelen soms zo absoluut nieuw en oorspronkelijk, als men ook in hún
hoek blijkbaar verlangt? Nee, de zaken liggen anders: blijkbaar heeft de poëzie van
deze modernistische dichters, en niet te vergeten die van Paul van Ostayen, de
gemoederen van velen zó diep geschokt, dat zij, wanneer poëzie als van Lucebert
zich aandient, niet anders kunnen dan vanuit een soort trauma allerlei namen prevelen,
die hun zo hinderlijk zijn bijgebleven...
Lucebert heeft veel tegenstanders, en daartoe behoor, als het erop aankomt, ook
ik. Ik geloof namelijk dat zijn poëzie in feite op een grote vergissing berust, - in mijn
inleiding (pag. 72 e.v.) sprak ik er vrij uitvoerig over. Ik bedoel de vergissing dat de
crisis, die zowel Lucebert als ik ten aanzien van het dichterschap beseffen, zou
samenhangen met de ontoereikendheid van het woord in plaats van met onze
ontoereikendheid om het woord te gebruiken. En daarachter zit dus bij Lucebert wrok
tegen de zingevende geest. De consequenties ervan? Dat de taal veel te vrij komt te
liggen voor zijn tòch al ongebreidelde fantasie; zij is overgeleverd aan een centrifugaal
associatieprocédé, dat vaak de meest schizoide resultaten oplevert. Men ziet Lucebert
voortdurend op een woord, een woordklank afdrijven. Wat te

1) Enkele nieuwe gedichten, in het tijdschrift Maatstaf gepubliceerd, geven mij de indruk dat
Lucebert zich inderdaad fundamenteel aan het vernieuwen is. Alleen... deze verzen zijn zo
harmonisch en ‘klassiek’, zo onwerelds, dat ik mij er niet helemaal mee vertrouwd voel. Dus
tòch Athene? Men zou zich - enigszins overdreven - nauwelijks meer verwonderen, wanneer
Lucebert op zekere dag met formeel zeer evenwichtige oden en hymnen, ja met sonnetten
te voorschijn kwam...
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meer onaanvaardbaar is, wanneer het blijkt te impliceren, dat hij zich ongemerkt aan
een uiterst bedenkelijk spel met een moderne vorm van de zozeer verguisde
rederijkerij overgeeft. Alliteraties en assonanzen, alle mogelijke gekunstelde
rijmvormen, ontelbare woord- en klankspelingen, zij het dan nu gerealiseerd in
niet-prosodische poëmen, doen in zijn werk weer opgeld:
Sochtends schokkend vlotten zon en wolken
Ontwaakte bomen en vogels zuchten en bloeden
Verwoed de woede koelt de woede

Maar het was mijn bedoeling nog een enkele opmerking te maken met betrekking
tot het welhaast onbeperkt associatieterrein, waarin Lucebert zich onophoudelijk
dreigt te verliezen. Opmerkelijk is namelijk, dat in verhouding dáár de meeste van
zijn geslaagde gedichten ontstonden, waar iets ‘substantieels’, iets dat al bij voorbaat
een zekere inhoud en geladenheid had, hem in zijn al te willekeurige associatiedrang
remde. Ik denk nu aan de over het algemeen voortreffelijke gedichten, waarin de
dichter zich op een aantal moderne beeldende kunstenaars oriënteerde, kunstenaars
die bij uitstek de dingen een ‘getekende naam’ hebben gegeven. Het meest grandioze
daarvan vind ik het gedicht:

Moore
Het is de aarde die drijft en rolt door de mensen
Het is de lucht die zucht en blaast door de mensen
De mensen liggen traag als aarde
De mensen staan verheven als lucht
Uit de moederborst groeit de zoon
Uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter
Als rivieren en oevers vochtig en droog is hun huid
Als straten en kanalen staren zij in de ruimte
Hun huis is hun adem
Hun gebaren zijn tuinen
Zij gaan schuil
En zij zijn vrij
Het is de aarde die drijft en rolt
Het is de lucht die zucht en blaast
Door de mensen

Lucebert heeft veel tegenstanders, merkte ik op. Geen wonder ook. In een
merkwaardige helderziendheid noemde hij zijn tweede bundel, m.i. zijn meest
belangrijke, Apokrief. Formuleert deze titel niet bijzonder raak het karakter van
Lucebert's poëzie? Het zijn de ongecanoniseerde en niet canoniseerbare noties van
het onderbewuste die hier aan het woord komen, het door de burgerman
weggemoffelde en verdrongene. En is het eenmaal aan het woord gekomen en bereikt
het de ander, dan blijkt het agressief en een ondermijning van allerlei zekerheden.
Nee, deze hogepriester van de nieuwe poëzie is ‘geen lieflijke dichter’, zoals we het
hem zelf hoorden zeggen. En hij zal het ook niet worden, zelfs niet wanneer hij zijn
moedwillig chargeren etc. achterwege laat. Want de aard van zijn dichterschap is
nu eenmaal niet ‘lieflijk’, of, met andere woorden: het onderbewuste is uiteraard niet
lieflijk voor wie het lichaam niet wil.
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Harriët Laurey
Geb. 20 December 1924 te Eindhoven
Publicaties
Voorland, ged. 1950; Triple alliantie, ged. met Lou Vleugelhof en Frans
Babylon, 1951; Loreley, ged. 1952.
Nee, met het aanwijzen van invloeden in iemands werk is nog niet dadelijk alles ten
nadele ervan gezegd! - Dat heb ik, Harriët Laurey's gedichten lezend, weer eens
moeten concluderen.
Het valt niet te loochenen: wie met enige opmerkzaamheid ronddwaalt in de
bloeiende tuinen van haar poëzie komt deze dichteres nogal eens hand in hand met
een van onze dichters tegen: Aafjes, Hoornik, Achterberg, Deak, - ook wel met
Vasalis. Daar komt nog bij dat het grondthema van haar werk op het oog ook al niet
uitzonderlijk nieuw is: liefde en liefdesverlangen, en dat dit thema evenmin op
opvallend originele wijze wordt uitgewerkt. Hoe komt het dan toch, heb ik mij
afgevraagd, dat men desondanks nergens het gevoel krijgt met een onpersoonlijk
epigoon te maken te hebben en dat men deze gedichten ook niet geërgerd of verveeld
ter zijde legt? Speelt het gebrek aan dichteressen in onze nieuwste dichtkunst een
rol, zodat men al bij voorbaat geneigd was haar welwillend het oor te lenen? Is men
onbewust vermoeid geraakt van allerlei modernisme in de hedendaagse literatuur en
ervaart men het dáárom als een verkwikking, weer eens heel ‘typisch’, onbemanteld
en onoverspannen, de algemeenmenselijke ontroeringen, in casu van het vrouw-zijn,
terug te vinden?
Wellicht spelen deze overwegingen heimelijk hun rol, maar toch komt het mij
voor dat de eigenlijke oorzaak ergens anders ligt. Het is, dunkt mij, veeleer het hart
dat in deze poëzie klopt - de inzet daarvan, zijn warmte - dat alle invloeden die men
kan aanwijzen zoal niet doet vergeten dan toch relativeert. Misschien kan ik het 't
best in een paradox uitdrukken: Harriët Laurey schreef tot dusver maar heel weinig
integraal eigen gedichten, maar er is, althans onder haar nieuwere werk, ook
nauwelijks één gedicht, waarin zij niet integraal en gaaf zichzelf is. Niet dat men
deze situatie ideaal zou mogen noemen, - maar aan de echtheid van beleving en
zuiverheid van uiting die haar gedichten kenmerken moét men zich wel gewonnen
geven. Meer nog: men zal in Harriët Laurey's werk ogenblikkelijk de belangrijkste
en meest genuanceerde dichteres herkennen, die na de oorlog aan het woord is
gekomen.
Tot nu toe bezitten we in drie uitgaafjes gedichten van Harriët Laurey. Zij debuteerde
met een kleine cyclus verzen onder de titel Voorland in de te Kerkrade verschijnende,
in het noorden àl te weinig bekende reeks poëtische pamfletten, De zilveren scherf.
Vervolgens bundelde zij, samen met twee andere zuidnederlandse dichters, Frans
Babylon en Lou Vleugelhof, een aantal verzen in Triple alliantie; en niet lang daarna
zag haar eigen bundel het licht, een klein boekje maar, Loreley, dat echter geenszins
onopgemerkt bleef en al heel spoedig moest worden herdrukt.
Betoont Harriët Laurey zich in de beide eerste publicaties vaak nog wat aarzelend,
ofschoon hier en daar toch al van een persoonlijke visie, - in
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Loreley is ze duidelijk een stadium verder. Haar gedichten hebben op ondubbelzinnige
wijze aan vastheid en zeggingskracht gewonnen; ze kenmerken zich door een tedere
muzikaliteit, een bijzonder inventief beeldend vermogen, en een grote gevoeligheid,
al is het jammer dat deze laatste in een enkel vers wat naar het sentimentele doorslaat.
Loreley, - afgezien van de alleszins waardeerbare woordspeling op de eigen naam,
is deze titel ook in díe zin goed gekozen, dat hij op voortreffelijke wijze van toepassing
is op Harriët Laurey's poëzie. Dat wordt aanstonds duidelijk aan wie het titelgedicht
leest en van daaruit zich met de overige verzen occupeert. Wat men in deze bundel
vindt is poëzie van het ontwaakte vrouw-zijn. Wanneer men dit pregnant verstaat
betekent het: ontwaakt tot zichzelf, tot wat het ìs. Het wil zeggen, dat de dichteres
zich haar beperking van vrouw bewust geworden is, iets van gemis, en tegelijkertijd
de mogelijke vervulling daarvan: de ander, de minnaar. Het meisjeshart kwam in het
beslissend teken van verlangen te staan, het de ander-voor-zich-begeren. En daarin
weet het zich vagelijk gelukkig en ongelukkig, en vagelijk schuldig tevens, niet
zozeer in moreel opzicht als wel in existentiële zin: de argeloosheid is verloren
gegaan. Vandaar het heimwee naar kuisheid en ingetogenheid - zie alweer het
titelgedicht -, naar het ‘voorgoed ontwaken’ in een onvertroebelde eeuwigheid, die
in het slotgedicht ‘overal... op til’ heet te zijn:

Septemberpark
Onder het maanlicht valt het leven stil
Avond zoekt zich terecht in het volkomen
ontvanklijk-zijn van de Septemberbomen.
Er is een nacht van tederheid op til.
Dagdromen hangen langzaam te verkleuren,
tot onverganklijk blauw teruggebracht.
Maar ieder wonder, dat ooit werd verwacht,
staat nu als van nature te gebeuren.
Vijvergeheimen, zielsdiep opgerezen,
leggen de laatste parkgeruchten stil.
In zilver ligt de kleine maan gedreven
op 't water van vergeten en vergeven.
Er is overal eeuwigheid op til.

Harriët Laurey is zich deze dingen kennelijk pas na een deceptie voluit bewust
geworden. Veel van haar gedichten zijn eigenlijk elegieën op een verloren liefde.
Eenmaal is zij spontaan-overgegeven en onbedachtzaam in de stroom geweest, ‘een
zomer lang’:
Een zomer lang mocht ik je droombruid zijn,
ruggelings op je brede golven deinen,
om overstelpt in diepten te verdwijnen,
waar je mij bloedkoralen raadsels seint...
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Maar nu, ‘uit een stroom van zaligheid geheven’ tot op de ‘dode rots’ waaraan haar
dromen schipbreuk leden, de werkelijkheid, herkent zij zichzelf opeens als de
personificatie van haar eigen verlangen: Loreley. Zou men dat ook zo mogen opvatten,
dat zij haar eigen ‘gevaarlijkheid’ beseft, de mogelijkheid dat vele ‘schepen’ aan dit
verlangen zouden bezwijken?
Maar misschien stel ik (het werk van) deze dichteres zo véél te problematisch voor,
want, hòe men haar ook beziet, Harriët Laurey is een verwonderlijk ongecompliceerde
natuur. Zij is één van diegenen die men onmogelijk kan rangschikken onder de
dichters van de hedendaagse bestaansproblematiek. Al mag men haar daarom stellig
niet ‘onmodern’ noemen. Waar dat moderne van haar poëzie dan in zit? M.i. vooral
in haar ‘lichamelijke’ werkelijkheidsbeleving, haar drang tot vereenzelviging met
de beelden die haar psychische realiteit bepalen, zoals in

De toren
Gij zijt de windvlaag in mijn klokketoren
en gaat mij breedgevleugeld in en uit.
Ik kan mijn eigen hartslag niet meer horen,
mijn eigen adem niet, nu gij mij luidt.
Gij zijt mijn lied, ik raak in u verloren,
gij zingt mij torenhoog boven mij uit.
Ik sta doortuimeld van duizend accoorden,
ik sta te gonzen van zwermen geluid.
En waar gij mij diep en welluidend maakte,
verzinken duizend echo's zaligheid.
Ik ben niet die ik ben. Ik word geboren,
telkens opnieuw, telkens méér dan tevoren.
Met handen, bijna aan de hemel rakend,
maar toegespitst van ontoereikendheid.

Ik had het echter over de ongecompliceerdheid van de dichteres. In onderscheid van
wat men doorgaans aan werkelijkheidsbesef aantreft in het werk van onze jonge
dichters, is het werkelijkheidsbesef van Harriët Laurey, ondanks bepaalde
teleurstellingen, niet problematisch en niet gespleten. Ik zou het ‘franciskaans’ willen
noemen: in alles en onder alles door belijdt zij het geluk van mens te zijn in Gods
schepping. Zij is wel eenzaam - daarvan spreken haast alle verzen uit Loreley -, maar
geen ‘eenzame’: er is immers overal communicatie mogelijk, met de mensen en met
de dieren...
Vanuit dat franciskaanse levensgevoel, die verwantschap met het geschapene, zijn
met name haar dier-gedichten verklaarbaar, de meest verrassende uit haar bundel.
Ook in Triple alliantie komen al dier-gedichten voor, maar terwijl déze nog niet veel
meer zijn dan vrij acceptabele anecdotische poëzie, lijken de naar onderwerp verwante
gedichten uit Loreley wel te zijn geschreven als in een dierenhuid gekropen: daarin
verhult en openbaart zij zich gelijktijdig. Welk een liefdevolle aandacht moet er zijn
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de beste ‘objectieve lyriek’ die ik in jaren las. Ik citeer:
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De schildpad
Het veld is eeuwig en de groene sla,
waaraan ik knaag met d'onaandoenlijkheid,
waarmee de tijd knaagt aan de eeuwigheid,
zo traag en zeker als ook ik besta.
En alles, wat ik verder onderga,
langzaam gevreesd heb en langzaam gewild,
slaapt nu al honderd jaar onder mijn schild,
en nu al honderd jaar droom ik het na.
Onder de dieren maar een paria,
omdat ik niet kan in de hemel kijken,
geen verten en geen hoogten kan bereiken,
weet ik nochtans wat ik alleen versta:
Buiten mijzelf is er geen vergelijk en
het veld is eeuwig en de groene sla.

Het is wel typerend dat het hoofdzakelijk dieren zijn die men niet zonder
meewarigheid, maar evenmin zonder ironie kan ontmoeten, - de dieren waarmee
Harriët Laurey zich gemeenzaam voelt: de muilezel, de oester, de schildpad, de slak,
de giraffe. En ik geloof dat zij juist daarin blijk geeft van een scherpe visie op zichzelf.
Zij heeft afstand genomen van haar Gefühl, van haar al te gemakkelijke
ontroerbaarheid, terwijl anderzijds de daartoe noodzakelijke zelfironie nergens haar
spontaneïteit in de weg trad. En misschien is dit dan ook het meest karakteristieke
van haar latere werk: de zeldzame versmelting van sentiment en critische zin.
Het komt mij voor dat de poëzie van Harriët Laurey bezig is een aanmerkelijke
verdieping te ondergaan en dat haar drang om het wezenseigene te bepalen en onder
woorden te brengen haar steeds meer zal nopen, voor dat wezenseigene ook
wezenseigen woorden te treffen. Vooral wat dat betreft is het werk dat de dichteres
sedert Loreley publiceerde ongetwijfeld veelbelovend. Ik doel op een reeks bijzonder
mooie vierregelige liefdesgedichtjes - kwatrijnen in poëtisch-technische zin mag
men ze eigenlijk niet noemen -, die onder de titel Oorbellen in het tijdschrift Roeping
hebben gestaan: ‘rondgerijmde liedjes’, zoals de dichteres zelf zegt, soms wat naar
Deak zwemend, maar zonder diens preciositeit:
Al wat ik was, voordat ik werd van jou,
is van mij losgeraakt: een andere vrouw.
Soms kom ik haar opeens en duidelijk tegen,
maar loop voorbij, met mijn geluk verlegen.
*
Nu blijf je altijd in mijn voorjaar wonen.
Zachte verbijstering breekt uit mijn bomen
en uit mijn gras van onophoudelijk groen.
Ik blijf je altijd niets dan voorjaar doen.

Wie schrijft in onze tijd nog zulke stralende poëzie, haast stamelend van geluk en
opgetogen? - Laten we er maar gewoon blij mee zijn.
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Nico Verhoeven
Geb. 23 Augustus 1925 te Vught
Publicaties
Voorbijgang, ged. 1948; Gij zijt, ged. 1950.
Evenals Harriët Laurey is Nico Verhoeven uit Noord-Brabant afkomstig. Maar terwijl
dat bij de dichteres zou kunnen blijken uit haar argeloze, bijna primitieve vreugde
om de goedheid van het leven, uit het zich bij Verhoeven op geheel andere wijze: in
de aan Van de Woestijne herinnerende ‘overrijpheid’ van zijn strofen en zijn neiging
tot ‘woorddronkenschap’. Maar laat ik niet al te zeer op het hier volgende
vooruitgrijpen.
Tot nog toe heeft Nico Verhoeven een tweetal dichtbundels laten verschijnen.
Onderling nogal heterogeen schijnende publicaties, - men ziet aanvankelijk althans
wat bevreemd op, wanneer de dichter achterin de tweede bundel nadrukkelijk van
een verband met de eerste rept. Staat Voorbijgang immers nog vol met allerlei
objectief geschreven gedichten, be-dichtingen zou men kunnen zeggen, - in de tweede
bundel, de cyclus Gij zijt, hebben we met een voluit ge-dichte, in geen enkel opzicht
meer anecdotisch-aandoende poëzie te maken, een poëzie die vrijwel steeds de teneur
heeft van oproeping en bezwering. Dat is het eerste, onmiddellijk opvallende
onderscheid. Een tweede, hiermee samenhangend, is het evidente verschil in spanning
en ‘dichtheid’. Ik heb vaak opgemerkt, dat lezers die Voorbijgang apprecieerden als
een verzameling fraai-beeldende en bovendien warmbloedige, sterke poëzie, met Gij
zijt niet goed raad wisten. Zozeer zelfs dat sommigen er predicaten als ‘overspannen
fantastisch’ en ‘delirisme’ aan meenden te moeten toekennen.
Wat hiervan te zeggen? - Laat ik in de eerste plaats uitspreken, wat ik eigenlijk al
suggereerde: dat de onderlinge heterogeniteit van beide bundels zeker niet zo groot
is als het geval schijnt. Het intrinsiek verband dat Verhoeven gevindiceerd wil zien,
treedt voor ieder die een meer dan vluchtige aandacht aan deze poëzie besteedt,
duidelijk aan het licht. Inderdaad hebben we in Gij zijt te maken met een tot veel
groter potentie opgevoerde, om niet te zeggen opgezweepte plastiek dan in de
voorgaande bundel. Er is een vehemente drang in deze dichter om wat hij zelf ergens
‘het abstracte’ noemt - ik vind dat woord wat ongelukkig gekozen ter aanduiding
van de werkelijkheid die zich niet in tastbare realia manifesteert - in beelden,
‘zinne-beelden’, te transponeren; ze komt voort uit het steeds sterker geworden besef
van onvermogen om deze ‘abstracta’ in begripmatige, abstracte termen te vangen en
uit de overtuiging dat zij immers juist in die begripmatige weergave niet adequaat
zijn aan zichzelf. Hetzelfde verzet derhalve tegen het rationalistische, discursieve
denken, dat we overal in de nieuwe poëzie op het spoor kunnen komen. In de geest
kan immers ook het abstracte visueel worden ervaren, zo suggereert de dichter, nl.
archetypisch, als modi van: licht, schaduw, lucht, water, vuur, woning, adem, maan,
vogel, vis, vrucht, zand, etc. En deze archetypen bepalen ook reeds in Voorbijgang
overal de aard van Verhoeven's poëzie. Heel willekeurig citeer ik een sonnet uit deze
bundel:
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Spoel mij stil weg uit de deining der jaren,
of 'k speel mij verloren van tij naar getij:
uw adem - een hittige wind over mij maakt mij een zwervenden zwemmer met zware
slagen ruggelings drijvend voorbij.
Voorbij gaan de lichten die eens mijn klare
onnoembaar serene liefstes waren
en ontluisterd voort spoelen ik en gij.
Alleen, in den nacht, adem ik uw woorden:
dalende vruchten vol dringend zaad
vinden het water en raken verloren;
laten mij troost'loos alleen aan de boorden
der brandende deining die rond mij staat:
ik kan uw stem en mijn stem niet horen...

Trouwens, ook qua problematiek zijn beide bundels zeer verwant. Men zou slechts
kunnen zeggen, dat Verhoeven in de cyclus Gij zijt een poging doet tot oplossing
van deze problematiek, terwijl hij in Voorbijgang zich er nog berustend aan gaf. In
elk geval staat Verhoeven's poëzie van de aanvang af in het teken van de polaire
spanning, die zijn tweede bundel zal gaan beheersen: die van levensdrift en
vergankelijkheid. Tegen de vergankelijkheid, de voorbijgang, zet de levensdrift zich
in, maar tegen de levensdrift verzet zich de God die Verhoeven beseft: de God van
het kruis, die dan ook ‘een kruis dwars door de levensdrift’ slaat. Dat schept soms
een schokkende problematiek: is het aan te nemen dat God en vergankelijkheid
samenspannen, dat God de voorbijgang heeft gestèld? Enerzijds is er de overtuiging
dat het zo niet kan zijn, - en dat bepaalt de intentie van de cyclus Gij zijt; anderzijds
evenwel blijft heimelijk het angstig vermoeden van het tegendeel de dichter kwellen.
Als er dan ook een enkele maal sprake is van schuld en berouw in Verhoeven's poëzie
- bv. in het grote Gebed, dat aan de eigenlijke cyclus voorafgaat -, dan heeft het zijn
oorsprong in de misschien typisch-christelijke notie dat God de levensdrift kruist,
omdat zij zich schuldig maakt aan hem. Zou de levensdrift in laatste instantie
doodsdrift blijken te zijn?
Het is uw schaduwhand die alle lichten dooft,
die het versomberd bloed opjaagt van roes naar roes,
ten hemel kathedrale basilieken bouwt
en ondertussen haakt naar den gebroken loop
van het geweer dat niet in vrede roesten mag...

Intussen is dit uiterste aan problematiek zelden actueel voor de dichter. Zijn
heidens-religieuze natuur heeft duidelijk de overhand. We zien hem dan ook
voornamelijk staan in die eerste polariteit: van levensdrift en vergankelijkheid. En
de intentie van Gij zijt, - het is eenvoudig de drang om aan deze spanning te ontkomen.
Dat zal en kan niet anders zijn dan in de relatie man - vrouw.
Men heeft nogal eens over Nico Verhoeven's werk gesproken als over ‘sterk-erotische
poëzie’. Ik geloof echter dat dat woord erotisch in dit verband
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veel te weinig zegt, tenzij men het in kosmische zin wil verstaan. Er is namelijk geen
sprake van, dat de vrouw uit deze gedichten poëtisch omworven zou worden en tot
overgave verleid, zoals bv. bij een ander ‘sterk-erotisch’ dichter als Michael Deak;
nee, het gaat hier veeleer om wat zij, de vrouw, wezenlijk is en representeert:
geborgenheid in het prijsgegevenzijn, vervulling in het vruchteloze van het bestaan,
rust in de onrust, leven in de dood. Zij is kortweg: symbool. Beter zou men daarom
kunnen stellen, dat, omgekeerd, al deze dingen voor Verhoeven ‘vrouw’ zijn, een
gebied waartoe hij zich toegang kan verschaffen in de liefde tot, de eenwording met
de lijfelijk aanwezige vrouw aan zijn zijde. Vandaar dan ook het minimum aan
privé-sentiment, aan eenvoudige menselijkheid in deze gedichten; en wàt er
noodzakelijkerwijs aan ‘anecdotiek’ aan ten grondslag ligt is ogenblikkelijk
gehypostaseerd tot een soort algemeengeldigheid van oermenselijke proporties, zodat
men de ‘vrouw’ uit deze verzen nauwelijks ergens als die éne onverwisselbare mens
tegenkomt, maar eer als een soort kosmisch principe, waar alle archetypische
symbolen op een of andere wijze mee samenhangen en naar verwijzen.
Het ligt voor de hand dat van dit ervaren de tot dagelijkse pasmunt afgesleten,
verburgerlijkte woorden, zèlfs indien zij beeldwaarde vertegenwoordigen, niet de
vertolkers kunnen zijn. Als deze mysticus ze dan tòch gebruikt, zal men ze dus telkens
weer, dwars door hun geijkte betekenissen heen, tot op hun symboolwaarde moeten
peilen. Ze hebben de pretentie weer oorspronkelijk te functionneren, en dat is
‘naamgevend’: werkelijkheden oproepend en bezwerend. In Verhoeven's geval: het
gebied evocerend, openleggend dat voor hem ‘vrouw’ is.
Nu is echter mijn grote bedenking, dat Verhoeven telkens de trefkracht, dat wil dus
zeggen de beeldende kracht van zijn woord-materiaal overschat. Dit houdt m.i.
verband met het feit dat voor deze dichter de woorden een inhaerente symboolwaarde
bezitten, d.w.z. dat zij onder alle omstandigheden met dezelfde ‘werkelijkheid’
samenvallen. Dat wijst op een au fond statisch wereldbeeld, hetgeen misschien ook
niet verwonderlijk is bij de rooms-katholiek, die deze dichter nog voortdurend onder
de leden heeft. Ik twijfel er niet aan, of Verhoeven's symbolen zijn authentiek, maar
ik stoot mij herhaaldelijk aan de omstandigheid dat hij niet of niet voldoende beseft,
dat symbolen al naar gelang hun verband kunnen staan voor verschillende
werkelijkheden. En al geef ik graag toe, dat deze verschillende
interpretatiemogelijkheden meestal blijken, zoal niet een logische, dan toch een
mythologische affiniteit te hebben, - bij deze dichter hindert mij een gebrek aan
finesse, aan differentiatievermogen, zodat ik mij al te vaak a.h.w. met woord- en
beeldmateriaal bekogeld, en dan ook onder het beslag van een nieuwe rhetoriek voel.
Ik kan het gedicht dan alleen maar wat over mij laten heengaan en heb de neiging
juist tot datgene te concluderen wat Verhoeven had willen uitsluiten: ‘words, words!’
Men kan zich natuurlijk ook oncritisch aan zijn woorden overgeven, maar dan is
men, naar mijn stellige overtuiging, meer onder de invloed van een
bedwelming-met-taal dan dat men met een manifest geworden werkelijkheid, alias
mythe, geconfronteerd raakt. Want de grootste zwakheid die Nico Verhoeven aan
de dag legt is juist, dat hij zijn intenties telkens weer laat doorkruisen door
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zijn zuidelijke inslag, sanguinisch en snel-vervoerd. Zijn aanleg maakt hem àl te
weerloos tegen de verlokking tot extase, die, bij een zozeer voor kleuren klankwaarden
gevoelig dichter als hij, immers bijna onontkoombaar in een barok woord- en
beeldgebruik moet uitvloeien. En barok is misschien wel schóón, maar zij heeft de
eigenschap de wezenlijke structuren onkenbaar te maken. Kortom: er is in deze
gedichten te veel dat niet werkelijk functionneert. Ze zijn dikwijls alleen maar ‘fraai’,
en niet meer dan dat, waar zij raak, ad rem hadden moeten zijn.
Overigens schijnt Verhoeven dit gevaar zelf terdege te beseffen. Het blijkt uit een
groot gedicht in Gij zijt, m.i. het beste dat hij schreef: De brokaten mantel. Daarin
confronteert de dichter zichzelf met een kind, dat aan de waterkant speelt. Wat heeft
zijn mantel van fraaie woorden te betekenen ten overstaan van dit kind, dat met een
paar simpele woorden, even ernstig als speels, een wereld oproept, waarin de dichter
onweerstaanbaar betrokken wordt:
Een kind stond aan den vijver en het riep naar mij.
‘Oho’, riep het, ‘de vloot gaat naar den sultan varen,
dat is een boze man met meterlange haren,
als manen van een leeuw hangen die langs zijn oren,
hoor je, de admiraal zegt tegen de matrozen,
ik geef 'm van katoen die sultan met z'n moren,
ik ben de admiraal, mijn vloot heeft zeegekozen.’
........................................
‘Ik ben de admiraal, de sultan dat ben jij,
nu weet je niets van mij tot ik tot honderd tel,
dan land ik in jouw land en steek jouw huis in brand.’

Wat kan hij, de dichter, anders doen dan zich overgeven, zijn brokaten sultansmantel
afleggen en groeten?
Ik sultan wapperaar van leeuwenmanenland,
van halvemaanwoestijn en blinkende moskeeën,
ik steek den buik vooruit en salueer verwonderd
voor admiraal ter vijver nummer een tot honderd.
Vergeet den mantel maar, brokaat of kemelhaar, wat is een mantel waard als gij wordt overrompeld
door een papieren vloot en naar den vlootvoogd strompelt
die pal staat in zijn recht: ik geef 'm van katoen, wat zoudt ge, hongrig woord, nu met een mantel doen?

Het laatste wat ik over Nico Verhoeven opmerkte klonk nogal critisch. En het was
dat ook. Overigens betekent zijn poëzie de greep naar een grootheid van conceptie,
als wij sinds Roland Holst en Marsman (aan wie Verhoeven meer dan eens doet
denken) nauwelijks meer hebben gekend. En omdat zijn gooi zo wijd is, ben ik bereid
hem goeddeels te vergeven dat zijn lasso wel eens mist. Niet dat ik op zichzelf zoveel
zie in ‘grote concepties’ - integendeel, ik sta er met nogal wat reserve tegenover -,
maar dat neemt niet weg dat ik voor zijn inzet respect heb. Verhoeven wil kennelijk
bewijzen, dat moderne poëzie niet per se het fragmentarische, nerveuze en
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gespletene behoeft te hebben dat wel eens als de laatste waarheid van de jongste
dichtergeneratie wordt uitgekreten. Zijn poëzie is van een typisch klassicistische
allure, die niettemin duidelijk het merk draagt van een geestesleven dat tussen de
aangelegenheden van déze tijd en van déze wereld bekneld is.
Dat blijkt wel zeer duidelijk uit een groot gedicht, waarop ik tenslotte nog de
aandacht zou willen vestigen. Juist vóór ik dit boek afsloot verscheen in het tijdschrift
Roeping een cyclus van viermaal tien 12-regelige verzen, Torso van den tijdgenoot.
In dit van 1951 daterende, in regeringsopdracht geschreven gedicht zoekt Nico
Verhoeven de problematiek van de hedendaagse jonge mens poëtisch te bepalen en
weer te geven. Wié hij ook is, hij is een mens begrepen in de worsteling van hart en
verstand. Tot in zijn meest creatieve momenten doorziet hij zichzelf als een complex,
- een complex van onverwerkt jeugd- en oorlogservaren, verknoopt met
liefdes-vermoedens die hij eigenlijk evenmin aankan. Aan deze impasse valt alleen
te ontkomen door te ‘mythologiseren’, d.i. de heimelijke verbanden te reactiveren,
die ook aan zíjn werkelijkheid van tot torso verminkt, modern mens ten grondslag
liggen. Om een kleine, ofschoon eenzijdige indruk te geven van deze poëzie, laat ik
het achtendertigste gedicht volgen:
Tevergeefs zijn wij het gat aan 't dichten
dat geslagen ligt in ons bestaan,
sinds de mens zijn eerste vergezichten
den abstracten dwang heeft aangedaan.
Want wij hebben ons den droom ontgeven,
en verbijsterd door wat niemand ziet,
zien wij slechts het noodlot van ons leven:
wijd en zijd verdichten wij dit niet.
Alle woorden die wij kunnen weven,
weven wij om liefde en om dood;
maar het laatste woord blijft ongeschreven,
want het gat is God en levensgroot.

Dit fragment geeft een eenzijdige indruk, schreef ik. Maar in elk geval is die indruk
niet onjuist: Torso van den tijdgenoot draagt wel in heel sterke mate de sporen van
denk-werk, en daarop berust dan ook het grootste bezwaar dat ik ertegen heb.
Minder dan de meeste dichters van Het Woord (Schuur, Elburg, Kouwenaar) is
Verhoeven de wegen van het consequent modernisme ingeslagen. Toch geven
sommige van zijn nieuwste verzen blijk van een zekere wending in vorm- en
taalgebruik, - zonderdat overigens de klassicistische inslag, waarover ik sprak,
verloren schijnt te gaan. De belangrijkste vraag t.a.v. zijn poëtische ontwikkeling
lijkt mij dan ook, òf en hòe Verhoeven erin zal slagen de drie tot dusver bepalende
factoren van zijn poëzie: ‘klassicisme’, modern levensgevoel en christelijk levensbesef
verenigd te houden, zonder een kunstmatig evenwicht te forceren.
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Hans Andreus
Geb. 21 Februari 1926 te Amsterdam
Publicaties
Muziek voor kijkdieren, ged. 1951; Italië, ged. 1952; De taal der dieren,
ged. 1953.
Is het op zichzelf al een hachelijke onderneming, zo uitvoerige plaatsbepalingen te
geven van dichters die meestal nog volop onderweg zijn, - ten aanzien van Hans
Andreus voel ik mij bovendien nog in ander opzicht bezwaard. Andreus is nl. na het
verschijnen van zijn eerste bundel Muziek voor kijkdieren heel onverwachte wegen
ingeslagen en - laat ik het maar dadelijk bekennen - ik ben met die nieuwe
ontwikkeling niet erg gelukkig. Vandaar dat ik telkens in de verleiding verkeer
Andreus vast te leggen op een moment in zijn ontwikkeling, dat hij allang gepasseerd
is. Waar dan nog bijkomt, dat ik meestal niet eens het gevoel heb op die manier
onverantwoord te handelen of hem tekort te doen... Ontkennen zou niet baten: Hans
Andreus is en blijft voor mij de dichter van Muziek voor kijkdieren, deze ongelooflijk
sensibele en sensitieve, lichtvoetige en charmante poëzie, zo totaal verschillend van
wat er sinds 1945 in ons land aan poëzie verscheen.
Na verschillende lang niet onverdienstelijke pogingen in het meer traditionele
genre, sloot Andreus zich in 1950 aan bij de ‘Amsterdamse School’ van
avantgardisten, die na het verdwijnen van Reflex, het blad van de ‘experimentele
groep’, hun tijdschriftje Braak hadden gesticht: Lucebert, Campert, Schierbeek,
Kousbroek, Kouwenaar. Maar Andreus is daar altijd enigszins een buitenbeentje
geweest. Misschien omdat het experimenteel gehalte van zijn werk betrekkelijk
gering was, gemeten aan het werk der anderen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij
reeds zózeer zichzelf was, dat hij van dat zelf uit een wijze reserve aan de dag legde
tegenover allerlei eenzijdigheden, terwijl niettemin de zaak van de vernieuwing van
onze poëzie ook toen reeds heel beslist de zijne was.
Ik heb mij daarin vergist, - soit! Maar wat nu te dóen? - Schrijven alsof Muziek
voor kijkdieren het heden van de dichter representeert! Opdat de mogelijkheid om
deze bundel-op-zichzelf bij de lezers van dit boek te introduceren niet bij voorbaat
al zou zijn verijdeld. Trouwens, hebben we in de literatuur wel met iets anders te
maken dan met het héden van alle goede poëzie?
Minder dan de meeste van onze moderne dichters heeft Hans Andreus aandacht voor
het duister achter ons bestaan. Hij is integendeel geheel naar het licht toegekeerd,
het ‘goed licht’ dat ons leven als mensenleven schept en mogelijk maakt. Geen
onvertroebeld licht, o nee, - het is veelal wat grijs en regenachtig, typisch hollands
zou ik willen zeggen. Maar hij gelooft er in met een religieuze affectie. En in dat
licht bedrijft hij een overrompelend muzikaal en visueel spel met de dingen, de
doodgewone dingen van de dag. Men zou zijn poëzie dan ook grotendeels, met een
citaat uit een van zijn verzen, kunnen karakteriseren, als een ‘antwoord op het licht’:
Ik groet het morgenlicht maar of het zich laat groeten
de voeten der voorbijgangers laten zich beter groeten
wij moeten zeggen zij ondanks het morgenlicht
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ik knik ze toe houd moed zeg ik het licht maakt je toch blij
ze knikken terug maar ze geloven niet ze gaan voorbij.
Het morgenlicht houdt zich nu bezig met de dingen
de pasgewassen trams de rails het draad erboven
de fietssturen de ramen en de raamkozijnen
de dingen kunnen in het morgenlicht geloven
het water van een gracht wordt zonder kleren aan
zo heilig als de heilige sebastiaan.

Wie zoals ik het licht als een oudtestamentisch grondwoord heeft leren verstaan,
moet er bijna wel toe komen verband te zoeken tussen Andreus' spelen in het licht
en het ‘spelen voor Gods aangezicht’ uit het Oude Testament, waar christenen en
innerlijk door het christendom bepaalden, als wij in feite nog bijna allen zijn, telkens
weer geen raad mee blijken te weten. Hoe het ook zij, ik geloof dat in dit opzicht,
misschien onbewust, Andreus' gedeeltelijk joodse afkomst een grote rol heeft
gespeeld. En wellicht is het juist een stuk typisch-joods levensbesef, waarmee hij
zich van sommige kanten het verwijt van ‘gebrek aan ernst’ op de hals heeft gehaald,
evenals dat andere verwijt: van oppervlakkigheid en ongeinteresseerdheid voor de
dingen die buiten zijn onmiddellijk bereik liggen. Maar is het dan beslist nodig over
de ‘zin van het leven’ te speculeren en naar de z.g. ‘eeuwige dingen’ te trachten,
wanneer men dagelijks in het licht leven mag? Wat mij betreft, ik ben blij dat er
blijkbaar toch nog een dergelijke onproblematische levenshouding mogelijk is in
onze tijd, - niet het minst om de poëzie die eruit voortkwam. Wie weet er
tegenwoordig nog een gedicht te schrijven als dit:

Liggen in de zon
Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht.
Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt.
Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.

Nee, ik wil niet ontkennen dat er ook een andere factor bepalend is voor de aard van
Andreus' dichterschap. Andreus is in sterke mate een stemmingsdichter. En zo is er
als keerzijde van deze optimistische levensaanvaarding in zijn poëzie toch ook iets
van een bijna boeddhistische gelatenheid, een vaag-melancholisch bezig-zijn met
het nu-eenmaal-zo-zijn van de dingen, een neiging om zich er maar zoveel mogelijk
aan te onthechten, soms zich uitend in een lichte ironie. Een vers als het volgende,
aan Lucebert opgedragen, is toch wel een duidelijk ‘Gegenstück’ van
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gedichten als Liggen in de zon, hoezeer ook verwant van toon:

Kleine ballade
Ik loop maar in mijzelf
verzonken in mijzelf
de wegen zijn van glas
de hemel is van ijzer.
Ik weet niet wie ik ben
ik weet niet wie ik was
ik loop alleen maar men
wordt nooit van iets iets wijzer.
Er hangt een mist van licht
ik loop met mijn gezicht
mijn kleren en mijn huid
het leven in en uit.

Overigens staat zijn poëzie toch wel voornamelijk in het teken van de speelse
levensaanvaarding, waar ik het over had. Maar velen in Nederland kunnen blijkbaar
niet verdragen dat iemand het leven neemt zoals het zich aan hem voordoet en er
wat mee speelt als met een mooi cadeau. Zij kunnen het niet goed hebben dat er
iemand domweg wat muziek staat te maken: ‘zomaar en nergens om, het doet er ook
niet toe’. En omdat ze er geen oren naar hebben, hebben ze ook geen oren voor deze
muziek. Dat Andreus dit zelf heeft begrepen, blijkt wel uit de veelzeggende titel van
zijn bundel, waarin hij met een maximum aan zelfkennis en mensenkennis alvast
aanduidde, wie deze poëzie wèl en wie haar maar liever niet moeten lezen. Ze is heel
beslist niet geschreven voor consequente en duistere problematici, maar alleen voor
wezens die op een of andere manier nog levend naar het leven openstaan. En in
zoverre zijn ze bv. meer op vrouwen dan op mannen afgestemd, - men lette op die
zeldzaam rake titel waaronder de bundel misschien evengoed had kunnen verschijnen:
Liedjes voor vrouwen geloof ik. Deze gedichten kunnen uitsluitend muziek zijn voor
wie nog geloven wil dat er muziek zit in de doodgewone dingen en die daarom nooit
helemaal hebben verleerd, als een veulen of een jonge hond, nieuwsgierig en opgewekt
naar de variante beweeglijkheid van de wereld bij daglicht te kijken. ‘Kijkdieren’
noemt de dichter ze, en men proeve de visuele suggestie van dat woord. Welnu, Hans
Andreus is zelf bij uitstek zo'n kijkdier, maar tegelijk meer dan dat: een moderne
Adam, die de dingen nieuwe namen geeft, en een Orpheus, die ze onweerstaanbaar
van hun hardheid berooft en tot muziek wekt, beide.
De titel Muziek voor kijkdieren is trouwens ook in ander opzicht karakteristiek
voor deze poëzie. Niet alleen dat Andreus er een poging in doet om in één formule
èn het visuele èn het muzikale element, dat zijn gedichten kenmerkt, te vangen, maar
deze elementen vinden er zelf reeds onmiddellijk hun uitdrukking in, en wel in een
onlosmakelijke samenhang. Men zou het paradoxaliter zo kunnen zeggen: deze
dichter musiceert met plastische gegevens en schildert met klanken. In zoverre geloof
ik, dat Andreus dáár is begonnen, waar Paul van Ostayen destijds eindigen moest.
Van Ostayen, de grote Vlaming die er zelden in slaagde, beide
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elementen organisch te verenigen. - Daarmee raak ik overigens juist het gevoelige
punt van deze bundel: de invloed van Paul van Ostayen is er wel eens tè overheersend
in.
Van deze invloed heeft Andreus zich in zijn latere werk intussen wel losgemaakt.
Maar zoals ik al opmerkte, erg blij ben ik met deze nieuwe gedichten niet. Natuurlijk,
wanneer een dichter meent voor zijn inhouden andere expressievormen te behoeven,
mag hij niet anders dan die met hartstocht zoeken, desnoods ten koste van een
voorlopig minder geslaagde poëzie. Ik laat dan ook graag de mogelijkheid open, dat
Andreus eerlang zal bewijzen gelijk te hebben gehad, toen hij het roer omgooide.
Dat hij zijn koers moest veranderen, staat trouwens ook voor mij vast: al binnen het
kader van zijn eerste bundel krijgt men hier en daar het gevoel dat hij bezig is een
aantrekkelijk maniertje uit te buiten. Alleen... ik meen in die eerste bundel nog altijd
een aanzet te vinden tot een àndere poëzie dan die waar hij zich nu op toelegt. Ik
vind dat jammer. Niet omdat er op deze wijze geen goed gedicht meer zou (kunnen)
ontstaan - Andreus is tenslotte tot in zijn vingertoppen een dichter -, maar omdat het
heel eigen timbre dat Muziek voor kijkdieren zo boeiend maakte álmeer verloren
dreigt te raken. Zijn nieuwere gedichten hebben dikwijls bijna evenveel van Lucebert
als van Andreus zelf, al verraden zij minder ressentiment jegens de taal. Dat laatste
is overigens, gezien de achtergrond van deze poëzie, tòch wel enigszins verwonderlijk,
omdat het ook Hans Andreus om de mythe van het lichaam blijkt te gaan en hij
dientengevolge alleen een om zo te zeggen ‘lichamelijk bewustzijn’ kan accepteren.
Maar het is niet comme il faut, critisch in te gaan op bundels, waarvan ik nog niet
eens de titels heb genoemd! Laat ik trachten die fout zo loyaal mogelijk te herstellen.
Het zal dus nu op een meer aan mijn eigen praemissen beantwoordende wijze
moeten gaan over de twee bundels liefdespoëzie, die Andreus snel na elkaar liet
verschijnen (eind 1952 en begin 1953): Italië en De taal der dieren. Men krijgt sterk
de indruk dat deze bundels in feite een eenheid vormen, - ‘klimatologisch’ worden
ze voor mijn gevoel beide bepaald door de heldere atmosfeer van de Middellandse
Zee. Men zou daaruit kunnen afleiden dat Andreus' liefde voor het licht bleef bestaan,
met dien verstande dat ze naar een soort usurperende hartstocht oversloeg. Het licht
in Andreus' nieuwste poëzie is de helle zuidelijke zon, die de dingen tastbaar maakt
en definitief, naakter en uitdagender dan bij ons, onmiddellijker kenbaar in al de
charme van hun pure vormen. Andreus' hartstocht voor het licht komt dan ook in
feite neer op een hartstocht voor de lichamelijkheid der dingen: hij zou zich de dingen
geheel en al willen toeëigenen, - en de hele toon van de twee genoemde bundels
wordt door dié drang bepaald. In De taal der dieren stellig niet minder dan in de
bundel die kortweg Italië heet. Ja, dit laatste boekje doet zelfs enigszins aan als een
appendix van De taal der dieren en is als geheel dan ook het minst belangrijk:
eigenlijk hadden beide bundels heel goed tezamen onder de titel van het
laatstverschenen boekje kunnen uitkomen. Ik meen in elk geval dat ik ze volkomen
gemotiveerd promiscue kan behandelen.
De taal der dieren dus. Het zal iedereen duidelijk zijn dat deze titel
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centraal is. Ze houdt een ondubbelzinnige belijdenis van Andreus' dichterlijke intenties
in: hij wil de taal spreken, die nog niet door ons denkvermogen is misvormd; de taal
die nog onmiddellijk als kreet van verrukking om het lichamelijk in de wereld zijn,
om het lichamelijk aanwezigzijn van een ander ‘dier’ kan worden verstaan: een
‘lichamelijke taal’.
Een dier zijn in die opperste lijfelijke verrukking, die hijgende betrekking ik - jij;
lichaam zijn, niet bedreigd door de splijtzwam van de geest, - dat is het waarnaar de
begeerte van deze dichter uitgaat: ‘niets weten bestaan van tasten zien horen’. Een
‘onverantwoordelijk’ bestaan, waarin de wereld alleen mag meespelen, maar geen
aanspraak laten gelden. Hoe zou ze dat trouwens kunnen, - de wereld bestaat immers
alleen op lichamelijke wijze voor wie alleen lichaam is? Ze behoort a.h.w. slechts
tot de gestaltelijkheid van de liefste; ze is datgene wat zij als een kleed om zich heen
heeft, - het beeld dat door haar aanwezig-zijn wordt opgeroepen:
wanneer ik zeg liefste dan zeg ik straten
en steden en mensen en aarde en lucht.

De wereld, - ze komt dan ook alleen in haar pure lichamelijkheid in het vers voor:
als beeld-element in Andreus' beeldspraak.
Er staat wat dit betreft een merkwaardig gedicht in de bundel Italië, dat zo begint:
Het hertshoorn der hartstocht
de hartstocht voor lichaam en beeldspraak...

Lichaam en beeldspraak staan op één lijn. En dat laat zich verstaan, want wat is
beeldspraak anders dan ‘lichamelijke taal’? Het ‘hertshoorn der hartstocht’ heeft
geklonken, en een vreemde jacht begint, - als van een dier, ‘jagend achter de taal aan
de tong uit de mond’:
Geen leven hebben dan dit ene leven
een taal van dertig maal duizend woorden
nergens wonen verdwaasd bivakkeren
tussen klanken van nachtlijke oorsprong
De zon en de maan als getuigen aanroepen
de sterren de regen de vogels afloeren
de liefste betrappen de bijslaap verstarren
verdierlijken in een oerwoud van woorden

Ik kan en wil niet ontkennen dat Andreus in het tegenwoordige stadium van zijn
ontwikkeling enkele heel goede en zelfs een paar prachtige gedichten heeft
geschreven. Ze zijn stuk voor stuk te lang om in hun geheel te citeren, - daarom noem
ik slechts de titels: Omdat je niet grieks bent..., 's Nachts liggend met woorden om
mij heen..., Er lopen byzantijnse meisjes door de straten..., O de mooie machines
voor woorden... en De koele wind en het zachte spreken der bomen... uit De taal der
dieren, en bepaal ik mij tot de weergave van een fragment:
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Omdat je niet grieks bent
kunnen je ogen delfisch orakelen
hoor ik buccolische muziek
een heel hoge mondharmonica in plaats van een fluit
maar meer dan dit
men moet zo zonder gestalte zijn
om lief te kunnen hebben
zo niemand en zo bewoond door leven
duizendpootleven en halfgodbestaan
dat men kan zeggen jij met een klank van glazen bekkens
bloemenkoopmannen hebben droevige gezichten
zij hebben haren van kuilgras
en ogen van magere aarde
maar zij hebben hun bossen rozen als waaiers ontvouwd
en je naam van je heupen gelezen
ik heb een dag lang de dood op handen gedragen
ik heb een dag lang de kou van alaska betast
ik heb een nacht lang een jong dier zien doodgaan
ik heb een nacht lang je ogen gezien blinkend met een blijdschap als water

Men kan op grond van dit m.i. uitstekende fragment echter wel vermoeden, op welk
punt Andreus de grootste gevaren bedreigen. Zijn zeldzame associabiliteit,
samengaand met het benijdenswaardig gevoel voor beeld- en klankwaarden dat ik
al signaleerde, spoelt hem te gemakkelijk los van de ankerplaats der existentie. Ik
weet wel, Hans Andreus is geen problematicus, - hij is een muzisch dichter, en wat
mij betreft had hij zich daarvoor ook werkelijk niet behoeven te verontschuldigen:
Soms maak ik muziek die te licht is voor zware geesten
ik vraag u excuus

Maar hij geeft zich te tuchteloos over aan de grillige suggesties van zijn
onderbewustzijn en men ziet hem al emanerende telkens weer op zijn associaties
afdrijven. Vooral in de bundel Italië, waarin behalve Lucebert ook Ezra Pound hier
en daar hinderlijk tussen mij en de dichter instaat, functionneert zijn beeldspraak
dikwijls alleen maar middelpuntvliedend, - àls er al een middelpunt was. En in ieder
geval werkt in heel veel van zijn gedichten niet die middelpuntzoekende kracht, die
een gedicht m.i. pas tot gedicht maakt. Ik word door zijn veelheid van beelden al
gauw ‘verveeld’.
Ik geloof dat de oorzaak van een en ander grotendeels in Hans Andreus' menselijke
en dichterlijke vooronderstellingen gelegen is, nl. in zijn verloochening van de geest,
zijn ‘ik weet niets goddank’. Alsof deze verloochening niet zelf ook een geestelijke
aangelegenheid zou zijn, - en dat is het ontstellende. Het kan immers alleen de geest
zèlf zijn, die de geest verraadt, en daarmee tevens de mens prijsgeeft. Hem zozeer
prijsgeeft, dat hij vervloeit in de gestalteloosheid van het ongeschapene. Dat is de
kwade
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kans die met name de experimentele dichter bedreigt, - ik sprak er al herhaaldelijk
over. Hoe dan ook, hier dreigt de herwinning van het lichaam door te slaan naar het
verlies van de mens. En wat zouden zijn gedichten, langs die weg voortgaande, op
den duur nog anders kunnen opleveren dan het nieuwe aestheticisme en de nieuwe
rhetoriek, die zich juist bij Hans Andreus al overal aan het breedmaken zijn?
Intussen zie ik wel in, dat het lichtelijk ridicuul kan zijn, dergelijke dingen neer
te schrijven naar aanleiding van déze poëzie. Misschien heb ik immers weinig anders
gedaan dan moraliserend de vinger heffen tegen iemand die alleen maar wild-verliefd
is en niets liever wenst dan zichzelf te verliezen in de roes der erotiek. En zoiets is
nu eenmaal weinig zinvol en bovendien betrekkelijk overbodig; alsof ik het hem
trouwens zou misgunnen. Welnu, ik hoop van harte dat ik op deze wijze inderdaad
belachelijk ben geweest. Dat wil zeggen: ik hoop dat de poëzie van De taal der dieren
en Italië een even voorbijgaand stadium zal blijken te zijn als zo'n razende,
zelfverterende verliefdheid meestal is. En dat Hans Andreus dan tot die zeer
‘persoonlijke’ poëzie zal komen, die zich in Muziek voor kijkdieren scheen aan te
kondigen, uiteraard met gebruikmaking van de levensvatbare verworvenheden die
hij zich heeft eigengemaakt. - Was dat het geval, dan zou ik achteraf wellicht nog
ruimschoots content zijn over de huidige phase van zijn dichterlijke ontwikkeling.
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Mies Bouhuys
Geb. 10 Januari 1927 te Weesp
Publicaties
Ariadne op naxos, geel. 1948; Hand in hand, kinderged. 1952; Het
boompje, kerstverh. 1952.
Ariadne op Naxos, - dat is de titel van de enige gedichtenbundel die Mies Bouhuys
tot nu toe publiceerde. Een titel die op zichzelf al uitlokt tot een vergelijking van dit
boekje met de bundel Loreley van Harriët Laurey.
Men kent het verhaal van Ariadne, die door haar minnaar Theseus op het eiland
Naxos alleen werd achtergelaten. Déze mythe is het die moet compareren als
samenvatting van wat Mies Bouhuys te zeggen heeft. Een zelfde fond van
liefdesontgoocheling dus als bij Harriët Laurey. Maar ga ik te ver, wanneer ik
suggereer dat het grondverschil tussen het werk van deze twee dichteresjes reeds
door de titels van hun bundels wordt verraden? Loreley is, zoals ik ter plaatse
opmerkte, op de ‘harde’ werkelijkheid (‘deze dode rots’) teruggeworpen, tegelijk
boven en terzijde van de stroom, - Ariadne op haar eiland is aan alle kanten door de
stroom ‘bepaald’. En ik meen dat juist dit zich weerspiegelt in beider poëzie: Harriët
Laurey legt meer afstand aan de dag tot wat haar innerlijk bezighoudt, en daardoor
ook tot zichzelf, - het blijkt bv. uit het vleugje zelfironie in haar gedichten, bv. in
haar dier-sonnetten; Mies Bouhuys schrijft hartstochtelijker, en ook lijfelijker, zó uit
haar deceptie weg. De stroom heeft bij haar trouwens ook een centraler, existentiëler
functie, verwant aan wat wij bij die andere dichteres, Hella S. Haasse, opmerkten.
Wie in Mies Bouhuys' biografische gegevens het landstadje Weesp als haar
geboorteplaats vermeld vindt en zich het typisch-hollandse gebied van water, eilandjes
en rietland voor de geest roept waar zij dus haar jeugd moet hebben doorgebracht,
ontdekt dat het eigenlijk dit gebied is, dat in haar poëzie gestalte heeft gekregen, een aards paradijs. Ze is er op een volkomen wijze mee een; ze voelt zich om zo te
zeggen meedeinen met het water, meeruisen met het riet.
Maar toch, het is stellig niet dit landschap zonder meer dat zij voor ons oproept.
Het gaat duidelijk om anders en meer dan een louter lichamelijk opgaan in dit aardse
paradijs. Het landschap komt uit deze poëzie naar voren als wat ik zou willen noemen:
het landschap van haar ziel, een landschap waarin bomen, planten, plassen, wolken,
regen en mist een van de mens uit bepaalde be-teken-is ontvangen. Kortom, het is
op twee manieren ‘werkelijk’ in Mies Bouhuys' gedichten; het heeft twee dimensies,
een ‘materiële’ en een psychische.
In deze ‘zielslandschappelijke werkelijkheid’ nu is het, dat zich een ànder eenzijn
heeft geprojecteerd dan die eenheid met de natuur: de gemeenschap van man en
vrouw. En het is geweest of alle dingen daarin meededen en erop betrokken waren;
ja, de eenheid met de natuur had zich a.h.w. daarin toegespitst. Vandaar dat de grenzen
van het menselijke en natuurlijke telkens vervloeien. Zo heet de stroom ergens ‘mijn
groene bruidegom’ en
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weet men tegelijkertijd zeker dat eigenlijk was bedoeld: ‘mijn bruidegom is (als) de
groene stroom’.
Wat intussen het aanzijn gaf aan de bundel Ariadne op Naxos is de ontnuchterende
ervaring die Mies Bouhuys opdeed, jùist in haar verhouding tot de geliefde: dat het
hier niet meer paradijselijk toegaat. In de verzen Om u wordt dat geweten aan ‘uw
eenzaamheid’:
Verlangen sluit uw grenzen in,
en het kent taal noch tijd,
gij kust uw nachtzwarte vriendin,
uw eenzaamheid.

Of:
Toef niet meer bij de kleine bruid,
die u een maannacht gaf,
van u schuurt zelfs de teerste huid
uw eenzaamheid niet af.

Maar dat mogen we toch wel verstaan als uitdrukking van het besef, dat ons mensen
op een of andere wijze de mogelijkheid tot werkelijke gemeenzaamheid, mijnentwege
tweezaamheid, is ontgaan. Hoe dan ook, op de gemeenschap is verwijdering gevolgd
en verlatenheid, en het is opeens of de dingen van dat gemis, die menselijke
ontoereikendheid reeds lang de tekenen droegen. Wel blijft Mies Bouhuys'
communicatie met de natuur bestaan, maar het is gemeenschap geworden met een
geschonden paradijs. Of misschien beter - want het gaat hier immers vooral om een
psychische realiteit, een psychisch ervaringsproces, en bovendien wordt het tijd dat
ik weer bij de suggestie van de titel inhaak -: wèl is de betrekking tot het stromend
leven gebleven, maar als van op een eiland; de schrijfster heeft niet meer helemáál
deel aan de vloeiende, vervoerende stroom, doch alleen nog herinnerend, hunkerend,
dromend.
Wie overigens goed wil zien, hoezeer in de poëzie van deze dichteres de tendentie
leeft naar een intrinsieke verbondenheid met het vegetatieve leven, naar het
mee-bewegen in de kringloop der getijden, leze het volgende vers uit de cyclus
Nachten:
Ik lig bedauwd in 't dunne gras,
de regen kust mij zacht,
ik wil vergeten hoe het was
eens, in een andre nacht.
Wanneer de wind zal zijn geluwd
tot een gefluisterd lied,
dan vier ik, aan de stroom gehuwd,
mijn bruiloft bij het riet.
Daar hecht mijn groene bruidegom
de lelies langs mijn lijf,
daar kust zijn koude mond mij stom,
daar streelt zijn arm mij stijf.
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Zo dein ik in mijn bruigom mee
de dagen van het jaar,
en ergens in de open zee
vervloeien we in elkaar.
Eens dauw ik op het dunne gras
en regenend kus ik zacht
wie wil vergeten hoe het was
eens, in een andre nacht.

Hier spreekt zich wel het sterkst en het meest onthullend uit wat m.i. in de hele bundel
Ariadne op Naxos aan de orde is, zonderdat het vaker dan een hoogst enkele maal
adequaat vorm heeft kunnen vinden. Iets wat zich niettemin aan een aandachtig lezer
op vele plaatsen verraadt, bv. in het merkwaardig bijeen - vaneen, dat verschillende
van deze gedichten, afzonderlijk zowel als onderling, een rhythme geeft als van eb
en vloed, zo ook in de cyclische opbouw van de bundel - Dagen heet de eerste groep,
Nachten de laatste -, ik bedoel: de wens weer totaal te zijn opgenomen in een cyclisch
verband, waaraan men zich slechts gewonnen kan geven. Niet dat Mies Bouhuys
daarin machteloos zou willen meecirkelen, - integendeel, zij wil functionneren in dit
proces. Begint het zojuist geciteerde vers met te suggereren dat de natuur iets aan de
dichteres doet, aan het eind is zij - althans in de droom - zelf zozeer natuur geworden,
dat zij nu, ondergegaan en herrezen uit de ‘dood’ (het water) op haar beurt haar
manlijke tegenspeler beïnvloedt, om hem, de vergetende, weer binnen de toverkring
der liefde te trekken; dan doet in haar de natuur zèlf een beroep op zijn bloed. Zoveel
moge duidelijk zijn, dat in Mies Bouhuys nog iets leeft van het magisch-mythisch
levensbesef, dat o.a. in een germaanse sage als die van Merlijn en Viviane vastligt.
Verzen als het bovenstaande, onthullend en suggestief, komen helaas slechts
sporadisch in Ariadne op Naxos voor: meestal komt de natuur bij Mies Bouhuys toch
eigenlijk niet zo heel ver boven een ongeschokt-romantische attribuutmatigheid uit
en wordt zij dus niet ‘ontsloten’. Ik kan dan ook niet zeggen, dat het boekje mij
overtuigt, - ja ik meen zelfs dat ik naar verhouding veel te serieus ben ingegaan op
wat zich meestal slechts als intentie laat vermoeden. Ook is Mies Bouhuys' taalgebruik
doorgaans te onpersoonlijk om te boeien en geeft zij veel te grif toe aan haar, door
de veelal gebezigde ‘liedvorm’ bovendien nog gestimuleerde, neiging tot zachtzinnig
en oppervlakkig prevelen. Om van haar in alle ‘eenvoud’ dikwijls geaffecteerde
woordkeus maar te zwijgen. En wat moeten we nog aan met de pure rhetoriek van
dergelijke geëxalteerde exclamaties:
O poort, waartoe mijn voet zich wringt,
o hand, die aan u slaat,
o hart, dat om een aalmoes dwingt,
o gij, die niet verstaat.

Nee, Mies Bouhuys is stellig één van de zwakste figuren onder hen die ik in
Stroomgebied bijeenbracht. Ik zie dus geen enkele reden, alsnog in te stemmen met
het koor van critici, dat haar ter gelegenheid van de toekenning
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van de Reina Prinsen Geerligs-prijs 1948 als de dichteres par excellence bejubelde.
Aan de andere kant denk ik er evenmin aan, mij te voegen onder degenen die,
grotendeels uit reactie daarop, onmiddellijk begonnen te suggereren dat men zich
met de bewuste bekroning toch wel onsterfelijk had geblameerd. Trouwens, het heeft
weinig zin mij alsnog in een discussie te begeven die al enkele jaren tot zwijgen is
geraakt! Deze verzen van Mies Bouhys betekenden een vrij talentvolle aanzet, niet
meer... Een aanzet echter tot wat? De zeer weinige gedichten die zij - afgezien
natuurlijk van haar m.i. veroverende kinderpoëzie uit de bundel Hand in hand - sinds
haar debuut schreef maken het erg dubieus, of zij nog wel ooit tot een tweede bundel
zal komen. Verwachtingen in die richting zijn zeker niet zomaar gewettigd.
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Michel van der Plas
Geb. 23 October 1927 te 's-Gravenhage
Publicaties
Dance for you, ged. 1948; Als ik koning was, ged. 1949; Going my way,
ged. 1949; De schelp, ged. 1951.
De meest gelezen dichter van deze generatie, Michel van der Plas (ps. van B. Brinkel),
brengt mij in een enigszins moeilijk parket. Men zou zeggen, en dat op grond van
de oplagen die zijn bundels bereikten, dat juist hìj niet de introductie behoeft die ik
aan zijn poëzie moet gaan meegeven. Ik kom daardoor onwillekeurig in een positie
waarin mij niet veel meer dan het uitbrengen van critiek rest: de positie van degene
die wenst na te speuren, waaraan deze dichter zijn zo omvangrijk publiek te danken
heeft en die - dàt vooral - de deugdelijkheid van de daarachter schuilgaande motieven
zou willen onderzoeken. Dat kan maar al te gemakkelijk tot een boosaardig bedrijf
leiden, vooral wanneer het geschiedt door iemand die, zoals ik, nooit op de poëzie
van Van der Plas gesteld was. De stukken liggen echter niet anders en ik hoop er een
zo eerlijk mogelijk spel mee te spelen.
Wanneer ik mij met Michel van der Plas bezighoud, moet ik altijd denken aan het
gedoe om en met een te vroeg geborene. Men kent dat misschien: daar is dan het
kind waarnaar men zo lang heeft uitgezien, - eigenlijk nog onverwacht vroeg. Maar
wat is het al volkomen gaaf en compleet! Voorzichtig, voorzichtig dat het wurm geen
kou vat! - Een hele lijfwacht van verwanten staat gereed het kindje tegen de geringste
aanraking met de gure wereld te beschermen. En intussen loopt het een misschien
veel groter gevaar: nooit helemaal te gedijen, geestelijk althans, en een verwende,
tot in de grond bedorven kleuter te worden.
Ik geloof dat deze vergelijking niet al te zeer mank gaat. - Op een tijdstip dat men
allerwege uitzag naar het optreden van een nieuwe dichtergeneratie, kwam eensklaps
Van der Plas naar voren. Of misschien moest ik liever zeggen: werd Van der Plas
naar voren geschoven, want ik heb nog altijd het gevoel dat hij min of meer ongewild
heeft moeten dienen als een vooruitgeschoven pion in het schaakspel van een
roomskatholieke cultuur-politiek. Hoe dan ook, het heeft nog geen jaar geduurd of
de jonge Van der Plas, nog nauwelijks meerderjarig, was tot een náám geworden in
onze literatuur.
Ik moet trouwens zeggen: niet helemaal onbegrijpelijk, want uit die eerste bundel
liefdes-, moeder- en Godspoëzie Dance for you kwam toch wel iets van een fris
geluid tot mij over. Nog erg pril weliswaar en met een wat kriebelig-makend teveel
aan Gefühls-trillingen. Maar aan de andere kant, waarom zou de puberteit geen recht
hebben zich te uiten? Deze poëzie móest wel vele gevoelige harten in beroering
brengen, vooral van allerlei jonge en oudere dames, terwijl bovendien haar
gemakkelijke verstaanbaarheid en haar ‘positieve gerichtheid’ veel tot haar
verspreiding bijdroegen.
Wat uit deze bundel spreekt is een geobsedeerd-aandoend, maar au fond
oppervlakkig idee van de verdwazing waaraan onze hedendaagse wereld ten prooi
is, en ‘dus’ van de dreigende ondergang. Maar de attributen van het
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moderne leven die de dichter daartoe in zijn poëzie binnenhaalt: bunkers, het staccato
der motoren, V.U.C., de U.N.O., vermouth etc. verdichten zich niet tot symbolen.
Ze laten bij de lezer slechts een flauwe indruk van ‘moderniteit’ achter. Alleen het
grote ondergangsvisioen waarmee de bundel Dance for you opent, The Greatest
Show You Ever Saw, is wat dit betreft een opmerkelijk en bezield gedicht, al is het
dan nogal op Eliot geïnspireerd. Ziehier een paar fragmenten:
Come on, baby, ik breng je naar
De Grootste Show Van Alle Tijden.
................................
Heb je ooit wel de Top Hit Tune
uit Godsbazuinen horen schallen?
Het is in deze nacht te horen.
Heb je God zelf ooit horen spreken
zodat de aarde dreunen gaat
en in zijn voegen wordt geschokt?
Het is in deze nacht te horen.
................................
Heb je ooit aan de schreeuw gedacht
die alle volkeren der aarde
tesamen kunnen schreeuwen, baby?
In deze nacht kun je het gratis
beleven, kind, The Greatest Show
................................
Wat je moet zeggen? Niets meer, kind,
niets kun je zeggen, niets. Of anders,
doe maar hetzelfde als ik doe,
kniel maar als ik - misschien is dat
het beste nog - en zeg ook maar:
‘Amen, Heer Jezus, Amen, Amen.
Amen. Kom spoedig, kom toch spoedig,
kom in het licht
En die Gij vindt op deze berg
en die U wachten deze nacht,
koester hen zacht
en laat hen vrij
want op Uw heil vertrouwen wij’.
Maar waarom huil je? Zeg het na,
zeg het toch na.

Hoe het ook zij, in deze wereld van belustheid op het ‘evenement’, vlucht voor de
verveling, drang naar het excentrische - ‘swing it out’ - tracht Van der Plas zich ten
overstaan van de liefste rekenschap te geven van zijn eigen verhouding tot dit alles:
hij is eraan verwant, hij heeft deze wereld in zijn bloed, maar hij weet dat het er
desondanks om gaat een droom van oorspronkelijke zuiverheid na te jagen.
Dat gebeurt in een nauw samenhangende reeks technisch knappe en zonder jeugdige
onbeholpenheid genoteerde sonnetten, die ik, ondanks hun soms ontwapenende
argeloosheid, bepaald niet hoog aansla. Soms kan ik
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voor de kwatrijnen op zichzelf wel respect hebben, maar hindert het mij dat zij
mogelijkheden suggereren die in geen enkel opzicht door de terzinen worden
gerealiseerd. Geen dwingende conclusie, geen verheviging van besef, geen
onverwachte omslag of wat men verder van een naar de vorm zinvol sonnet moet
verwachten, - in plaats daarvan een gemakkelijk uitvloeien, een zich ver en vaag
verliezen in een romantisch verschiet.
Nu is het niet mijn bedoeling deze dingen de dichter al te zwaar aan te rekenen:
hij kon met zijn amper twintig jaren, óók gezien zijn aard en aanleg, moeilijk anders.
Liever neem ik het merendeel der literaire critici kwalijk, dat zij Van der Plas zo
oncritisch hebben ingehaald en hem daarmee a.h.w. op zijn geestelijke
onvolgroeidheid hebben gefixeerd. Want welbeschouwd is er nadien niet zo heel
veel veranderd, - dat wordt in zijn volgende bundels wel duidelijk. Men is er
geconfronteerd met misschien wel het grootste talent van de jonge dichtergeneratie,
indien men althans - enigszins aanvechtbaar ongetwijfeld - dat woord wil bezigen
voor al die dichterlijke eigenschappen waarover Van der Plas beschikt: een grote
mate van taalgevoel en versvaardigheid en een benijdenswaardige sensibiliteit voor
nuancen van rhythme, kleur en toon. Is dat dan niet ruimschoots voldoende, is men
misschien geneigd te vragen. Neen, want bij al zijn taal- en vormbeheersing is Michel
van der Plas nog niet in staat gebleken, zijn mogelijkheden met zichzelf te vullen,
eenvoudig doordat er, al naar men het zeggen wil, te weinig zelf, te weinig
persoonlijkheid, te weinig substantie is. En dat gebrek aan ‘zelf’ is het ook, dat hem
zo buitengewoon afhankelijk maakt van bewonderde voorbeelden als Nijhoff en
Aafjes, vooral van de laatste, en dan soms in zijn meligste momenten:
Haar borstjes waren zo lief en zo wit
en het was veilig daartussen te rusten
en ze had altijd zo graag dat ik dit
aan haar zei en ze vasthield en ze kuste.

Ook in zijn volgende bundels dus: Als ik koning was - een volslagen mislukking -,
Going my way (al die engelse titels!) en De schelp, blijft het bij een talentvol bespelen
van weltschmerzige lust- en onlustgevoelens. Niet dat dit per se geen poëzie zou
kunnen opleveren, ongetwijfeld, - voor Van der Plas geldt enigszins wat men wel
van Aafjes heeft gezegd: al wat hij aanraakt wordt poëzie. Maar men zou wensen
dat hij minder talent had, dat hij meer weerstanden ondervond, waaraan hij
‘persoonlijkheid’ zou kunnen worden. Zoals zijn poëzie nú is, gaat ze bijna steeds
langs mij heen. Er bestaat voor Van der Plas geen ‘werkelijkheid’ waarop hij met
huid en haar betrokken is; zijn gedichten ‘onthullen’ niets, tenzij misschien een
moederbinding. Op zichzelf niets afkeurenswaardigs. Maar waar het bij iemand als
Van Tienhoven tot een probleem wordt en mythische proporties krijgt, leidt het bij
Van der Plas tot nauwelijks meer dan een aantal weemoedige, meestal zelfs weeë,
ja ongeloofwaardige stemmingsgedichten, die met de Augustinus-citaten, waarmee
Going my way opent heel weinig innerlijke verwantschap hebben. Augustinus was
een gedreven mens, die bovendien réden had te belijden dat God zijn ziel trok ‘uit
de diepe duisternis’, - maar wat gaf deze dichter het recht deze woorden als motto
te hanteren? Nu ja, het gaat ook Van der Plas om licht en zuiverheid, maar om dat
nu
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zó zwaar te tillen... In elk geval wordt dit verlangen verstaan als de vrucht van
Moeders onzichtbare bescherming op de weg die hij gaat. Zíj is zijn heilige. Men
leze dit toch wel mooie en oprecht-aandoende sonnet:

Credo
Moedertje, gij zijt mijn ster, gij flonkert,
gij ligt veilig in de hand van God;
al de klaarheid waar mijn hart naar hunkert
is uw ademtocht, uw wijn, uw brood.
Ik geloof in u, en ik zal zingen
van uw rein bestaan zolang ik leef;
ik vertrouw op u, gij zult mij brengen
waar gij zijt; ik heb u vurig lief.
Ik ben blij vannacht, ik kan wel uren
aan u denken en steeds wordt gij meer:
alles wat gebeuren moet gebeure,
steeds zie ik u beter, zekerder.
Ik zwerf naar u toe, ik zal niet keren:
heilig moedertje, gij zijt mijn ster.

Wat in deze derde bundel, ook in dit gedicht, sterk opvalt is het rijm-experiment dat
Van der Plas toepast: halfrijmen, maar niet, zoals gebruikelijk, op
vocaal-overeenkomst gebouwd, doch integendeel geheel uitgaande van de
sluitconsonanten en onbeklemtoonde sluitlettergrepen: flonkert - hunkert, zingen brengen, God - brood, leef - lief, maar ook ga - moe etc. Het komt mij voor dat Van
der Plas in deze toeleg tot verrijking van onze rijmschat vrij goed is geslaagd, ook
al heeft de ‘vakman’ voortdurend het hinderlijk gevoel, dat het slechts een zoveelste
staaltje is van 's dichters kunstvaardigheid. Maar die inside-overweging mag niet te
zwaar wegen: wanneer deze verzen al mislukt zijn, is het meestal niet in dit opzicht.
In de laatste bundel poëzie die Michel van der Plas het licht deed zien, De schelp, is
in zoverre vooruitgang aanwijsbaar, dat hij zich kennelijk van de
persoonlijk-al-te-persoonlijke sentimenten en sentimentaliteiten wenst te distantiëren.
Het blijkt bv. uit de cyclus Odysseus in Ithaka (trouwens ook uit méér episch
geöriënteerde poëzie, in het tijdschrift Roeping verschenen) en vooral uit de driedeling
die de dichter in zijn bundel aanbracht: De nacht - Watermuziek - De schelp. Met
deze ondertitels zijn oersymbolen van het menszijn aangeduid. Alleen... in de verzen
zelf herkent men ze hoegenaamd niet, tenzij dan in een gespannen vers als het
titelgedicht. Niet dat daarmee een oordeel over deze verzen op zichzelf uitgesproken
is; sommige zijn beslist sterker, ook in de zin van vaster, steviger in de lendenen,
dan die uit de drie voorafgaande bundels. Maar de vlag dekt de lading niet, en dat
wekt argwaan. Ik kan mij, juist op grond van de verhouding tussen genoemde titels
en de gedichten die eronder compareren, niet aan het gevoel onttrekken, dat de dichter
zijn tekort wel heeft ingezien, maar alleen theoretisch, en dat het slechts de typisch
journalistieke feeling was voor wat er in de wereld van de poëzie aan de hand is, die
Van der Plas zijn drie onder-
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titels aan de hand deed. Daarmee schuif ik hem niet zozeer bewuste onoprechtheid
in de schoenen, als wel een verkeerd zicht op wat zijn poëzie (nu nog) is: te weinig
existentieel, ook al in zijn wijze van beleven, om dergelijke existentiaal-titels te
rechtvaardigen. Zo gezien is het waarschijnlijk meer dan wie of wat ook de inderdaad
voortreffelijke journalist Van der Plas, die de dichter Van der Plas in de weg staat.
Intussen heeft de uitgever A.A.M. Stols een nieuwe bundel van Michel van der
Plas in uitzicht gesteld: Nergenshuizen, - eigenlijk een in regeringsopdracht ontstane
cyclus uitvoerige gedichten over figuren uit de Odyssee. De uitgever kondigt ze aan
als: ‘Dramatische gedichten, die elkaar aanvullen en samen een mythe vormen, waarin
velen zichzelf zullen herkennen’. Het is natuurlijk niet goed mogelijk, om reeds op
grond van de twee fragmenten, die ik in het tijdschrift Roeping tegenkwam, te bepalen,
of ik deze pretentie onderschrijven kan. Wel kan ik zeggen, dat ze het beste zijn wat
ik tot dusver van Van der Plas onder ogen kreeg en dat ze mij beslist hebben geboeid.
Ik ben dan ook niet zonder verwachting.
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Simon Vinkenoog
Geb. 18 Juli 1928 te Amsterdam
Publicaties
Wondkoorts, ged. 1950; Land zonder nacht, ged. 1952.
Van al onze experimentelen, atonalen of hoe men deze nogal uiteenlopende groep
modernisten noemen wil, is Simon Vinkenoog de eerste geweest, wiens werk
‘officieel’ gebundeld verscheen, - afgezien dan van Hans Lodeizen, die we echter
wel als hors concours mogen beschouwen. Dat heeft tot gevolg gehad dat hij
weliswaar min of meer de spits heeft moeten afbijten voor zijn geestverwanten, maar
dat hij aan de andere kant misschien meer aandacht heeft gekregen dan waarop hij
krachtens die eerste bundel Wondkoorts aanspraak mocht maken.
Overigens werd die aandacht ongetwijfeld mede-bepaald door het curieuze
eenmansperiodiekje Blurb, dat hij gedurende enige tijd te Parijs uitgaf en redigeerde.
Een blad waarin hij de felste charges uitvoerde op de ‘conformistische’ nederlandse
literatuur en cultuur. Begrijpelijk dan ook dat men in brede kring - het was allerwege
bekend dat hij zijn blad alleen toestuurde aan wie hij daartoe waardig keurde! benieuwd was naar Vinkenoog's eigen creatieve bijdrage aan onze letterkunde. Welnu,
ik moet zeggen dat ze mij persoonlijk zeker niet tegenviel, getuige trouwens het feit
dat ik Wondkoorts in mijn serie De Windroos opnam.
Het is, deze eerste bundel lezend, niet zo moeilijk het ‘grondwoord’ van Vinkenoog's
poëzie te vinden, de sleutel tot het verstaan van zijn werk. Het is het woord haat.
Men doet echter goed het niet in strikt ‘vocabulaire’ zin op te vatten; veeleer staat
het voor een hele scala van gevoelens, die een innerlijk-negatieve verhouding tot de
dingen vertegenwoordigen: wrevel, afkeer, afgunst, ergernis, woede, etc. ‘Haat’ is
het levensgevoel waaruit deze poëzie ontstond; bijna ieder gedicht is a.h.w. een
gevecht met die kanten van het leven, die zich aan de dichter voordeden als een
bedreiging van zijn ik, - het drukkende en moralistische van onze cultuur en
samenleving vooral, zoals het hem al teisterde in een mislukte jeugd.
Nu kan men zich afvragen, hoe het mogelijk is dat uit een dergelijke negatieve
houding - Vinkenoog noemt zijn haat zelf ergens ‘de adem van de dood’ - poëzie
resulteerde. Creativiteit kan immers slechts bestaan bij de gratie van een positieve
relatie tot het leven, bij de gratie van ‘liefde’? - Accoord, maar ik geloof dan ook
niet dat Vinkenoog's haat zonder meer negatief moet worden verstaan; ze is duidelijk
de keerzijde van een grote gevoeligheid, die zich overal aan de dingen wondt, een
kwetsbare liefde die hij op deze wijze tegen de wereld tracht te beschermen. En
Vinkenoog moge zijn haat zelfs tot zijn god uitroepen, een soort anti-god, in wiens
teken hij zijn leven en poëzie stelt, - het is duidelijk dat hij zich daar in feite
overschreeuwt en een hopeloze poging doet tot zingeving van zijn zinloze situatie.
Achter dit scherm van haat blijft zijn diepste verlangen uitgaan naar
een andere wereld
geen haat geen sterven
weten.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

267
Als velen van zijn generatiegenoten is Simon Vinkenoog een slachtoffer van zijn
eeuw. Hij is een innerlijk gewonde; zijn haat is... wondkoorts, en zijn poëzie het
‘ijlen’ dat de ziekte verraadt, het koortsachtig uitstamelen van wat niet te verzwijgen
valt, alle ressentimenen waarmee deze eeuw hem infecteerde. Een zielsziekte, die
alleen genezen kan, wanneer - als onder psychiatrische behandeling van zichzelf alles is uitgezegd, het laatste woord is uitgesproken. Daarin bestaat dan ook de hoge
inzet van deze poëzie: dit ‘laatste woord’, dat de ban verbreken zal, te vinden; en
aan die limiet zich metend moet zij telkens opnieuw haar eigen ontoereikendheid
bekennen. Het is Vinkenoog's fundamentele onzekerheid, dat zijn intentie wellicht
altijd zal mislukken, dat de ziekte wellicht ongeneeslijk zal blijken en ‘het laatste
woord door haat belet’.
Via een gedicht als het volgende komen wij een tweede grondmotief van Vinkenoog's
poëzie op het spoor, - ik bedoel zijn reminiscenties aan het praenatale:

Robert
dit kan mijn geboorte nog niet zijn
dit is het leven van een ander het slaan van mijn hart is geen bewijs
en mijn mond is nog gesloten
dit is het bloeden van een rose keel
het woord dat de eerste daad verlamt
de hand die op mijn mond gelegd
aarzelend de gedichten zegt
waarin mijn vloeken
huizen naar beneden halen
dan sloop ik deze negenmaandse muur
waarop mijn vingers langzaam
het mene mene tekel schrijven

Met andere woorden: de geboorte wordt als de eigenlijke grond van de machteloosheid
van het woord ervaren. Het woord is ‘maar een woord’, - het heeft geen daadkracht.
‘Lawaai in de mond’, noemt hij het ergens. En de ideale status, waarin het woord
functionneert, wordt teruggeprojecteerd tot in het voorgeboortelijke: de hand op de
mond, - de situatie waarin hand en mond op de meest intrinsieke wijze één zijn
geweest. Zo kan de dichter ook suggereren dat de hand op de mond gedichten zegt,
- gedichten die iets dóen: er wordt een muur gesloopt. Zodra echter de geboorte is
voltrokken en de hand van de mond genomen, is tussen beide die heilloze onenigheid
ontstaan, waarin het woord de daad verlamt.
De hand die ‘gedichten zegt’, zij het dan aarzelend, is op zichzelf, naar 't mij
toeschijnt, de uitdrukking van Vinkenoog's verlangen naar een lichamelijke poëzie,
zoals we dat al vaker tegenkwamen. Wat is voor een dichter de hand anders dan het
meest intrinsieke medium tussen lichamelijk ervaren en de weergave ervan? Woorden
op zichzelf - men kan ook zeggen: de geestelijke, onlichamelijke occupatie met de
dingen die meestal achter
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ons woordgebruik ligt -, deze woorden worden als heilloze krachten beseft. Van hen
zegt Simon Vinkenoog, - met opnieuw een verwijzing naar de wondkoorts, die in
het betreffende gedicht als ‘woordkoorts’ naar voren komt:
wat woorden in mijn leven schonden
kan door geen zwijgen worden vergeten...

Van dit hand-motief uit - de hand representeert het gehele lichaam - is het mogelijk
tot beter begrip van Vinkenoog's poëzie te komen. Het gaat hem overal om het herstel
van de eenheid tussen mond en hand, woord en daad, om een ‘handtastelijk’ woord.
Men kan ook zeggen: om de concentratie van lichaam en geest in het lichamelijke.
De titel van het grote gedicht, waarmee zijn bundel Land zonder nacht opent, spreekt
al dadelijk boekdelen: Braille. De dichter is zichzelf een blinde en een stomme eveneens reminiscenties aan de moederschoot -, maar zijn handen vinden op de tast
de woorden. Hij wil met zijn vingers de taal te lijf; ze heeft voor hem lichamelijkheid
of móet het hebben. Vandaar dat het woord en het lichaam van de liefste nogal eens
in onmiddellijk verband tot elkaar voorkomen: hij ‘kent’ ze beide ‘met de handen’.
En de woorden die hij tastend vindt en neerschrijft, d.i. ‘uitspreekt’, - het zijn de
woorden die hij met zijn blinde, binnenwaarts-gerichte ogen ontdekte, m.a.w. die hij
aan zijn onderbewustzijn ontleende; het onderbewustzijn immers is een ‘lichamelijke’
aangelegenheid, de moederschoot van het lichamelijke woord. Men moet er eens op
letten, hoe vaak in deze poëzie uitdrukkingen voorkomen als: ‘met ogen dicht’, ‘mijn
leeg gezicht’, ‘met ogen die niets meer zagen’, ‘blind’, ‘de blinden in mijn ogen’ of
tegenstellingen daarvan: ‘met mijn ogen open’, ‘met een vol gezicht’... Vinkenoog's
poëzie is een poëzie van geboorteangst en geboortedrang.
Stellig klinkt dit alles niet zeer logisch, maar ik kan nu eenmaal niet helpen dat
deze gedichten vol staan met praelogische, alogische en antilogische vermoedens,
die voortdurend elkaars consequenties doorkruisen en afleiden of onderlinge
verbintenissen aangaan. Ik meende in elk geval dat ik de gegevens van Vinkenoog's
poëzie niet al te zeer rationaliseren en tot een bevredigend systeem verwerken mocht.
Ik schreef dat Vinkenoog, naar zijn eigen suggesties, op de tast, ‘blindelings’ zijn
woorden vindt, - welnu, dat lijkt ook ter karakterisering van de indruk die zijn poëzie
maakt niet zo'n onbruikbare formulering. Ze is maar al te vaak wild en onhelder,
deze poëzie, - ‘ge-ijl’ zou ik ook kunnen zeggen, een andere suggestie weer opnemend.
En daaraan laboreert vooral Land zonder nacht. Stond de eerste bundel nog in zekere
mate in het teken van een expressionistisch streven naar scherpe, markante
verwoording, - in de tweede bundel blijkt dat het ‘koortsachtig uitpraten’ waarvan
ik sprak bijna vanzelfsprekend uitmondt in de veel te weinig gecontroleerde emanatie
van het onderbewuste, zoals we dat nog wel kennen van het orthodoxe surrealisme:
het ‘psychisch automatisme’. Ik meen althans dat Land zonder nacht bijna vers voor
vers lijdt onder ‘words words’, die niet tot woord worden, bezwerend en
‘wereldscheppend’. En dat terwijl Vinkenoog immers juist naar zó'n woord, een
laatste woord, op zoek is!
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Of moet ik zeggen: op zoek was? - Niet onmogelijk, want in deze tweede bundel is
geen sprake meer van het van zijn jeugd af aan gewond-zijn, dat in de eerste bundel
aan de orde was, en evenmin van de ‘wondkoorts’ die door dat ‘laatste woord’ moest
genezen; sterker nog: zelfs het grondwoord haat komt in het boekje nog maar één
maal voor. Desondanks heeft men, niettegenstaande de opgewekte titel waaronder
Vinkenoog zijn tweede verzenbundel in het licht gaf, zelden het gevoel dat men
werkelijk in een ‘land zonder nacht’ rondgaat, zelfs niet de Zeventien gedichten voor
Ferdy lezend. Ik zou hoogstens durven zeggen, dat zij uit positiever relaties zijn
ontstaan.
Hoe dan ook, het haat-thema heeft Vinkenoog vaarwelgezegd. Gelukkig trouwens,
want zijn haat kreeg duidelijk iets van pose, - hij sprak er teveel over. Men zou zich
zelfs kunnen afvragen, in hoeverre ze authentiek was; de Fransman Georges Bataille
- voor wiens poëzie ‘la haine’ eveneens een sleutelwoord is - heeft hem althans
onmiskenbaar geïnspireerd. Een blijk van Vinkenoog's onvolgroeidheid, op het
moment dat hij Wondkoorts publiceerde uiteraard, maar zeker geen reden om hem
in zijn eigen oordeel over deze bundel, zoals hij het in een brief gaf, bij te vallen:
‘blaaskakerij’. De directheid en felheid van diverse van deze gedichten is te intens
dan dat ik aan hun oprechtheid zou twijfelen. Daarbij komt dat zij soms uitmunten
door een pregnantie, die in het latere werk voor mijn gevoel goeddeels verloren ging,
- ik signaleerde dat al.
Vinkenoog is één van die dichters, in wier werk men de voortreffelijkste
beeldflitsen en associaties vindt afgewisseld met de meest brijïge
woordsamenklonteringen en ‘geschifte’ beeldspraak. Wat overigens niet wegneemt
dat een enkel gedicht geslaagd is, zoals het volgende uit de cyclus Oponthoud in
Rapallo:
ik speel ik met een vol gezicht ik
en ik spel ik tussen de woorden door
ik beland in een haven versierd met muziek
en overal is het als ik:
ik woon in de dagen op lange passen
ik kan het stof nog van mijn kleren slaan
en jaja knikken tegen alle deuren
ik kan hier in de lengte door
ik kan van achter van mezelf opaan
ik weet van de zijkanten ik
en ik kan het van voren vragen
aan het rijmelend indecent glas
dat spiegel heet
ik zie het overal aan
ik zie het aan ik en aan het fluisterend
radeloos licht van de zon
en ik zwem nog doorschijnend
door dit vloeibaar dierbaar
eigen andermanse ik

Dit gedicht geeft mij aanleiding tenslotte nog iets te zeggen over Vinkenoog's
narcisme. Spiegel en waterspiegel hebben niet alleen hier, maar ook
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op een enkele andere plaats een functie in zijn poëzie, ook reeds in Wondkoorts. Nu
geloof ik echter dat het narcisme van deze dichter nog wel iets meer is dan zelfliefde
in de banale zin. Wie zijn verzen goed leest zal opmerken, dat er telkens iets van
zelfvreemdheid en zelfvervreemding in doorklinkt. Men zie bv. de eerste strofe van
het geciteerde gedicht Robert, ook het vers hierboven; men kan hem horen zeggen:
‘ik ben een vreemde in eigen bloed’, ‘ik loop van buitenaf dit lichaam binnen’ e.d.
Vinkenoog is misschien met meer bezetenheid naar zichzelf op zoek dan wie ook,
en in dat verband spelen dan vooral de voeten een rol in zijn gedichten. Een
psycholoog zou waarschijnlijk geneigd zijn van schizophrenie te spreken. - Welnu,
de spiegel is een mogelijkheid tot zelfherkenning en een mogelijkheid om zich te
verliezen in het ‘dierbaar eigen andermanse ik’ tevens, Overigens wil ik het niet
ontkennen: Vinkenoog ìs inderdaad een narcist, iemand die dan ook voortdurend
gevaar loopt literatuur van zichzelf te maken. En als we hem voor de toekomst1) iéts
mogen toewensen, dan is het, behalve helderheid van taalgebruik, kuisheid van
gevoel, warsheid van exhibitionistisch zelfbeklag. Kortom, waarheid!

1) Bij de ‘Stichting De Beuk’ gaat binnenkort een groot episch gedicht verschijnen onder de
titel Heren Zeventien. Vinkenoog beschouwt het zelf als zijn tot dusver meest eigen en
eigenlijke poëzie. Wij zijn er dus alvast op geattendeerd...
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Remco Campert
Geb. 28 Juli 1929 te 's-Gravenhage
Publicaties
Vogels vliegen toch, ged. 1951; Een standbeeld opwinden, ged. 1952.
Surrealistisch van inslag, zonder de expressionistische momenten die het surrealisme
van Simon Vinkenoog mede-bepalen, is het werk van de jongste der ‘atonalen’,
Remco Campert. Daarbij is het op en top romantisch. Dat houdt naar mijn mening
trouwens allerminst een tegenstelling in: zou men van het ‘klassieke’ surrealisme
niet náást veel andere dingen kunnen zeggen, dat het is ontstaan uit de droom, die
met de realiteit zoals zij zich betoonde geen genoegen nam? Ik meen zelfs dat men
het surrealisme de meest authentieke vorm van hedendaags romantisme zou kunnen
noemen.
Hoe dan ook, de titel van Campert's eerste en tot dusver beste bundel, Vogels
vliegen toch, spreekt in dit opzicht al dadelijk voor zichzelf. Men kan haar natuurlijk
op twee manieren verstaan, - antithetisch: ‘vogels vliegen tòch’ of indicatief: ‘vogels
vliégen toch’. Hoe men haar echter ook lezen wil - persoonlijk houd ik het op het
eerste, al denk ik er zeker niet het zware accent van een uitroepteken achter -, het
romantisch sentiment erin is onloochenbaar. Vogels zijn immers bij uitstek symbolen
van de droom, van de menselijke aspiratie. Die indruk vindt men trouwens bevestigd,
wanneer men de bundel doorbladert en dan ontdekt dat in verschillende van Campert's
gedichten de vogels voorkomen jùist als niet-meer-vogels: een vogelschedeltje, een
vogelgeraamte, of als bijna-niet-meer-vogels: stervende vogels, ‘aangeschoten
vogelklanken’... Voor wie het woord ‘romantisch’ alleen maar in zijn afgeleide,
nogal abjecte zin kan verstaan: daar blijkt dus wel uit, dat we in deze dichter allerminst
te maken hebben met een ‘romanticus’ van de welbekende soort, een weekdier dat
noch tot de zee noch tot het land wil behoren, vlees noch vis, niet betrokken bij wat
er in de wereld voorvalt. Zijn droom is een telkens door de werkelijkheid
aangevochten bezit. Karakteristiek voor Campert is het vers Metamorphose, waarin
de kwetsbaarheid van de aspiratie (de hoop), in wélke gestalte zij zich ook verhult,
wordt beleden:

Metamorphose
ik heb niet de hoop verloren
maar de humor
ik heb de hoop verloren
en nu van de vogel
van de dode mus
heb ik een olifant gemaakt
één logge van onmacht
en de dag is zand door de vingers
en zand in mijn haar zijn alle letterloze woorden
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en nu weer van de vogel
die door een steppe stampt
hoewel hij thuishoort in de jungle
om bomen uit te rukken
door een steppe stampt
waar het gras geen verwilderd Brits gazon is
maar kort en ongeïnspireerd
met zwarte bodemvlekken
en zonder einde
een soort van negerlied
voor mijn vogel die à la Naso
een leren huid kreeg
de Achilleshuid der kwetsbaarheid

Remco Campert, zoon van de door de bezetter vermoorde dichter Jan R.Th. Campert,
is een typisch vertegenwoordiger van de generatie die in de jaren 1940-'45 tot
bewustheid kwam. Het komt mij voor dat zijn levenswerkelijkheid grotendeels wordt
bepaald door de schok, de verwoesting die de oorlog in zijn kinderparadijs, eenmaal
de werkelijkste werkelijkheid, aanrichtte. Hier ligt de overeenkomst en tevens het
verschil met Simon Vinkenoog. Ook deze is volkomen kind van zijn tijd; maar
Vinkenoog kan zich zijn jeugd niet met weemoed herinneren, - Campert wel, en
nooit heeft hij zich met de radicale ondergang van zijn kinderland kunnen verzoenen.
Nu is het evenwel opmerkelijk dat Remco Campert, met de notie van dit verloren
paradijs en de begeerte het ergens terug te vinden of te herstellen, zich niet gaat
vermeien in vage dromen, geheel onberoerd door de dingen waarin hij dagelijks te
leven heeft, en dat hij evenmin de elementen die zijn wereld deden instorten ontkent.
Wel legt de dichter in het vers Credo, dat zijn eerste bundel opent, belijdenis af van
zijn geloof in een ‘heel andere wereld’, maar die andere wereld is een aperte
tégenwereld, een gebied waarin de rivieren van zee naar de bergen stromen, en zijn
geloof derhalve een ‘geloof tegen de klippen op’, zoals ieder echt geloof. Met andere
woorden: het gaat bij Campert om een wereld en een geloof, die uitdrukkelijk aan
die bergen en klippen zijn georiënteerd. En, naar zijn poëtische intenties gevraagd:
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen.

Ik geloof dat wij via dit gedicht langzamerhand de zin van Campert's merkwaardig
‘parlante’ poëzie op het spoor komen. ‘Maar de kranten willen het anders’, moet hij
zich reeds in dat openingsgedicht bekennen, ‘en dwingen rechtsomkeert’. Welnu,
zoveel realiteitszin blijkt deze romanticus te hebben dat hij inderdáád rechtsomkeert
maakt, evenwel zonder daarmee stilletjes zijn geloof af te zweren. Nee, hij maakt
rechtsomkeert om zich voortaan op een verborgener, doch misschien effectiever
wijze tegen de kranten - een voortreffelijk modern symbool voor de
doodswerkelijkheid die onze paradijzen doorkruist! - teweer te stellen. Campert is
als een spion, erop gespitst de negatieve bedoelingen van de vijand positief uit te
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buiten. Ik zie in een groot deel van zijn poëzie voornamelijk een fascinerende poging
om middenin deze banale en infernale werkelijkheid en aan haar georiënteerd, ja met
gebruikmaking van haar twijfelachtige gegevens en gegevenheden, dié eenvoudigheid
van leven te herstellen, zonder welke hij niet ademen kan. En het is evident dat in
vele van zijn gedichten deze list slaagt, ook al bekent Campert zelf er soms een
nieuwe desillusie in.
Met het bovenstaande is impliciet al iets over Campert's ‘manier van dichten’
gegeven. Ik citeerde de regels die hij schreef over de oppermacht der kranten die het
ànders willen, en merkte een en ander op over de consequenties die de dichter daaruit
trok. Welnu, ongetwijfeld hangt het tot op zekere hoogte hiérmee samen, dat zijn
poëzie meestal nauwelijks anders aandoet dan als een licht-gerhythmeerd proza. Wie
de hegemonie der kranten wil breken op de wijze die Campert als de enig-mogelijke
beseft, mag zich immers in zijn poëtische gedragingen niet àl te zeer van de manier
der kranten onderscheiden!
Dit laatste wil natuurlijk niet zeggen, dat ik daarmee alle grilligheden en
onhandigheden, de dode plekken ook waaraan Remco Campert's debuut nog laboreert,
bij voorbaat geëxcuseerd acht, - hij is in Vogels vliegen toch nog duidelijk naar de
hem passende uitdrukkingsvorm, hoe vrij en open dan ook, op zoek. Het wil wèl
zeggen, dat Campert reeds in die eerste bundel zich een dichter met toekomst en
perspectief betoont, nogal eens onder invloed van Prévert en Lodeizen weliswaar,
maar reeds duidelijk iemand met een eigen gevoelswereld, en een eigen toon. Ik denk
dan vooral aan zijn m.i. meest overtuigende gedicht, Een neger uit Mozambique. Een
vers waarvan wellicht het meest opmerkelijke is dat het met typisch epische middelen
volstrekt lyrisch weet te zijn! Hier wordt in een aanvankelijk droge en zakelijke stijl
- de ondertitel luidt: ‘gesprek in de namiddag’ - door drie vrienden over de bar heen
gebabbeld over een zekere Jan Roeltan, die in Praag een neger heeft ontmoet, ‘wiens
vader chef is van heel Mozambique’ en die in Tsjecho-Slowakije een studie maakt
van de stroomversnellingen in de Moldau; Jan Roeltan heeft geschreven dat hij nu
naar Holland zal komen om zijn studies te voltooien. - Men ziet: iets nuchterders
kan men zich als gegeven bijna niet denken. Maar ineens komt er spanning en diepte
in de woorden, er gaat iets geheimzinnigs trillen tussen de regels van het vers: het
komt tot een extatisch hardop-dromen van wat er zal gebeuren wanneer de neger uit
Mozambique eenmaal in Holland zal zijn aangekomen. Met hem zal ‘een onverwachte
lente’ zijn intrede doen in onze uitgeleefde wereld en perspectiefloze verhoudingen:
A:
en als hij niet werkt
zal ik hem rondleiden door de stad
die in zijn ogen
verwonderd tot leven zal komen
en zelfs de wind zal zachter waaien
verbaasd over zichzelf
de dode houten palen
waarop onze huizen zijn gebouwd
zullen beleven een onverwachte lente
en in alle kerken volksvergaderingen
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partijbestuur-bijeenkomsten
zal het woord worden
een nieuwe onbekende kracht
bezielde letters zullen vloeien
in de verstijfde vingers van het land
..........................................
B:
op elke straathoek zal
een jong orkest originele
Kaukasische volksmuziek spelen
en een delegatie van Odessa's burgerij
zal in een houten gewatteerde kist
warm wit zonlicht aan ons schenken
C:
en Shakespeare zal opstaan
waar hij ook begraven ligt
en komen naar ons land
om er in alle gemeentehuizen
blijspelen te schrijven
op actes en invulformulieren
ABC:
.....................................
wij zullen alle bruggen versieren
met serpentines en rozetten
wij zullen alle boten pavoiseren
en rijnaken tot dancings promoveren
wij willen een neger uit Mozambique
wij zullen eindelijk zeer gelukkig zijn

Ook dit gedicht eindigt gedesillusionneerd. De kranten willen het anders, - ‘de kranten’
zullen willen dat hij ‘met een tanker vol water en koffers vol notities zal teruggaan
naar Mozambique’. Maar het kan niet verhinderen dat, even, het gordijn is weggetild
voor een wereld, waaraan wij naar onze diepste aspiraties allen schijnen deel te
hebben en in het verlangen waarnaar wij elkaar met één blik van begrijpen, over een
gedicht als dit heen, herkennen.
De eigen gevoelswereld van Remco Campert kan men trouwens behalve uit het
andere grote gedicht Een strohalm voor wanhopigen, ook uit enkele kleinere verzen
op frappante wijze leren kennen, vooral uit de vier verzen die in de bundel onder de
titel Timothy staan en die zijn overgebleven van een tevoren in eigen beheer
uitgegeven cyclus Ten lessons for Timothy, als zodanig ook in het tijdschrift Podium
(jrg. 1951) gepubliceerd.
Wat nu echter te zeggen van Campert's tweede bundel Een standbeeld opwinden? Toch in ieder geval dat het boekje veel ongelijkwaardiger en heterogener is dan
Vogels vliegen toch. Ondanks het feit dat Campert hier meer zijn eigen vorm schijnt
te benaderen - de beste verzen zijn met meer durf, royaler en vanzelfsprekender
geschreven - weet ik niet goed of we ons om dit boekje wel moeten verheugen. Enkele
gedichten eruit behoren ontegenzeggelijk tot het sterkste wat Campert schreef, zoals
dit
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Gedicht
Als wij dan liefhebben, liefhebben
tussen veel papier, holle mannen en metaal,
laten wij dan liefheben zoals mij goeddunkt:
Liefhebben met de rust van de onrust, niet
die van de routine, elkaars ogen verliezen
en weer ontdekken, voorbij de huizen gaan
het land in, de streling van onbekende struiken
ondergaan, de wind proeven op een steeds andere tong,
de maan zien en de zon in een kaartloze baan.
En laten de vrienden snel verouderen, worden
tot waardeloze verhalen, en die meter aarde
is slechts vruchtbaar waarop wij gaan.

Tegenover een gedicht als dit staan er echter méér, die mij van nogal tot volslagen
onbeduidend voorkomen. En dat niet alleen; hinderlijker nog vind ik, dat het met
Campert min of meer hetzelfde geval is als met Hans Andreus: ook híj heeft zich
onder zijn aanvankelijke invloeden uitgewerkt, maar schijnbaar alleen om nu meer
dan tevoren in het magnetisch veld van de magiër Lucebert te geraken. Het tien
pagina's beslaande gedicht Sintels van de zon bijvoorbeeld wijst dat wel uit, tot in
zijn voor Campert ongebruikelijke zinsdestructie toe:
sluip ik jou te na
in het karkas van
een oude boot riffend
op de klippen van de
morgen?
vele sterren weg
langs de lianen van
de witte sterrenweg
grommen oude dieren
in hun slaap en
wikkel ik mijn ogen
in de taaie vliezen
van maanlicht
zeven in getal de
woeste gedachten van de
pyramiden die
werden de rivier die
armt langs de
ertslijn van de nacht de
zeven uren slaap mijn
lief goedertieren
veel gaan de vrienden om
onbegrijpelijke redenen
nachtwakers zonder god
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en warm bed maar
met fiets en
sterrenbedrog

Overigens betoont Campert zich in Een standbeeld opwinden, zelfs in dit gedicht,
toch wel zelfstandiger ten opzichte van het bewonderde voorbeeld dan Andreus in
zijn tweede en derde bundel. Hij is tamelijk wel zichzelf, ook al zie ik nog een tweede
bedreiging van zijn authenticiteit: hij moest zich liever niet op ‘rijmproeven’
toeleggen, - ik geloof dat zijn poëzie daarin te veel wordt ‘gefixeerd’, haar onbestemd
en open, en daarmee eigen karakter zou verliezen.
Men kan misschien niet zeggen dat er bepaald nieuwe aspecten in Campert's tweede
bundel naar voren komen - de titel van het boekje Een
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standbeeld opwinden wijst weer in dezelfde richting als die van de eerste bundel:
romantisch verzet tegen de keiharde feiten die zich in het park van het leven aan ons
in de weg stellen -, maar de gedichten zelf zijn over het algemeen anders gestemd.
Ze trachten zich hun romantische geaardheid telkens te ontveinzen. Trouwens, ik
moet toegeven dat ze realistischer zijn, teleurgestelder en levenswijzer moest ik
misschien liever zeggen:
Hier van uitgaan dus: dit huis,
deze vrouw, die paar vrienden
dit moment en geen ander...

En elders:
maar het uiterste is niet genoeg
de liefde van jouw haren tot mijn tenen
is niet voldoende om alle levens
op te laten teren

Er is nog een ander verschil: de humor, die in de vorige bundel telkens even
grinnikend om de hoek van Campert's verzen keek, speelt in Een standbeeld opwinden
een veel overheersender rol. Ook hierover kan ik niet geestdriftig zijn: het is nogal
eens een wat cynische, nare humor die de dichter opbrengt of een humor die te
nadrukkelijk leuk wil zijn en er dus om zo te zeggen alleen maar voor zijn eigen
plezier is: humor om de humor. Onder andere hierin exposeert Campert een toch wel
wat al té gemakkelijke wijze van verzenschrijven, en dát is misschien zijn grootste
gevaar: dat hij een ‘gladde sonnettenschrijver’ - zoals dat immers heet? - in het
experimentele genre zal gaan worden. Al bedreigt ook dit gevaar Hans Andreus
ongetwijfeld sterker dan hem.
Ondanks al deze bedenkingen aarzel ik niet Remco Campert één der interessantste
figuren onder de jongste nederlandse dichters te noemen; ik heb bijzonder veel
vertrouwen in hem, temeer omdat zijn nieuwste gedichten mij de indruk geven dat
de m.i. dubieuze verzen uit zijn tweede bundel ook voor zijn eigen gevoel een
vergissing zijn geweest. Campert is bovendien een beminnelijk dichter. Het
overtuigend samengaan van jeugdige naïeveteit en milde wijsheid, zijn grote
gevoeligheid en tederheid, zijn hoffelijke ironie, het kleurig en bewegelijk spel met
meestal onmiddellijk aansprekende verbeeldingselementen, zijn warsheid van
eenzijdigheden praedestineren hem tot een dichterschap dat gemakkelijk voor zich
inneemt. Misschien dat juist door dichters als Campert het poëzieminnend nederlands
publiek heel snel zal inzien dat het onnodig is krampachtig te blijven zweren bij de
traditionele schema's van wat poëzie is of behoort te zijn.
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Om volledig te zijn
In het Ter verantwoording van dit boek schreef ik, dat er enkele dichters - voor
degenen die liever wat zuiniger met die kwalificatie omspringen: dichtenden - in ons
land zijn, die ik weliswaar (nog) van zeer weinig belang acht, maar die tòch wel even
moeten worden vermeld. Het is trouwens zo, dat de poëzie van verschillende wèl in
deze uitgave vertegenwoordigde dichters qua peil niet zo heel veel hoger staat dan
die van sommigen hunner.1)
Het merendeel van deze, na enig beraad afgewezenen behoort mirabile dictu tot
de rooms-katholieken. Laat ik dan ook maar met hen beginnen.
Daar is in de eerste plaats de Zuid-Limburger LEO HERBERGHS, wiens bundel
Refugium nog erg onpersoonlijk is, maar die niet oninteressant evolueerde. Zijn
cyclus De grote verwildering, in het tijdschrift Roeping verschenen, heeft enkele
heel appreciabele fragmenten. Het is weliswaar werk van iemand die duidelijk bij
Hölderlin in de leer is geweest - brede, gedragen, rijmloze strofen, die ook qua
rhythme en woordschikking aan het grote voorbeeld doen denken -, maar de dichter
heeft deze invloed toch wel tot een persoonlijke expressievorm verwerkt. Jammer
dat Herberghs zich de laatste tijd nogal in het schrijven van sonnetten schijnt te
beijveren en zich dáárin méér aan de Rilke van Neue Gedichte dreigt te verkopen
dan hij ooit aan Hölderlin horig is geweest.
De Brabander FRANS BABYLON is m.i. veel minder acceptabel dan Herberghs. Hij
heeft zich in roomskatholieke literaire kringen een zekere naam verworven, maar
misschien niet in de eerste plaats op grond van zijn poëzie. De bundel In rijping - na
enkele in eigen beheer verschenen boekjes, lyrische pamfletten en verzameluitgaafjes
samen met andere dichters Babylon's eerste officiële bundel - vult mijn oor
hoofdzakelijk met blatende rhetoriek, temidden waarvan slechts nu en dan (zie de
laatste, aan zijn vrouw opgedragen, groep) een oprechter geluid hoorbaar is. Het
schijnt overigens dat Babylon de erotomane pose, die zijn vroegere werk zo
ongenietbaar maakte, enigszins heeft afgelegd. Het meest verbluffende in zijn
gedichten vind ik altijd de hier en daar potsierlijke verbinding van vakmanschap
(hecht in elkaar getimmerde sonnetten etc.) en stunteligheid van zegging.
Samen met Frans Babylon en Harriët Laurey vindt men de Zeeuw LOU VLEUGELHOF
in de bundel Triple alliantie. Zijn aandeel daarin is zeker niet onverdienstelijk, maar
nog erg ‘jong’, en dat geldt ook van het grote gedicht De sprookjeskruik, dat in de
reeks De zilveren scherf het licht zag. Deze verzen zijn stuk voor stuk te gemakkelijk
geschreven, te weerloos ook tegen invloeden, met name die van Aafjes. Binnenkort
gaat van Vleugelhof de bundel Desondanks verschijnen, waarin bij mijn weten enkele
heel goede

1) In het min of meer provisorische inleidinkje op mijn bloemlezing wees ik er op dat ik allerlei
dichters, die kort na de bevrijding vaak niet onverdienstelijk debuteerden, maar in de latere
jaren niets meer van zich lieten horen, buiten beschouwing liet. Ze blijven ook hier buiten
beschouwing, te weten: Cor Klinkenbijl, F. Lulofs, L.J. Pieters, Albert Redeker, Hans Redeker,
H.J. Scheepmaker, Max Schuchart, Jan Spierdijk, Jan Vermeulen, H.P.G. de Wringer.
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gedichten voorkomen. Ik houd het wat Vleugelhof betreft echter op de jongste
ontwikkeling van zijn poëzie, zoals die uit enkele recente publicaties in De Gids en
de Kroniek voor kunst en cultuur blijkt; hij is op veelbelovende wijze met een nieuwe
beeldspraak aan het experimenteren. Vleugelhof is stellig één van de namen die we
goed doen in gedachten te houden.
Een andere rooms-katholiek met enig talent - hoewel minder dan Vleugelhof lijkt mij JAN ELEMANS, uit Ravestein afkomstig. Zijn bundel De keerakker wil een
evocatie geven van het Ravesteinse land en daarin slaagt hij een enkele maal vrij
aardig. Deze verzen - merendeels sonnetten! - zitten echter nog vol dode plekken en
maken al te vaak de indruk maar wat te zijn ‘vol-geschreven’. Wat Elemans vooral
in de weg zit is zijn cerebraliteit, - zíj is het trouwens ook die hem een
totaal-menselijke verhouding tot zijn ‘land van herkomst’ onmogelijk maakt. En
alleen van daaruit heeft een landschappelijke poëzie m.i. zin, - als ze tenminste niet
de kant van ‘Blut und Boden’ uitgaat... Nú blijft het in elk geval nog te veel bij
objectieve schetsen, die hoogstens verrassen door hun metaphoren, - poëtische
genrestukjes.
JAN LEYTEN, die een tijd lang poëziecritieken schreef in De nieuwe eeuw, is als
dichter beslist minder boeiend dan als essayist. Ook hem speelt de cerebraliteit parten,
terwijl de werking van zijn poëzie bovendien nog wordt gefrustreerd door zijn
kennelijk verstechnisch onvermogen. Leyten is een ‘moralist’, ook in de liefde, - dat
komt al tot uiting in de, om haar zelfironie overigens aardige, titel van zijn eerste
bundel: Eerbare betogen. Uit deze titel blijkt bovendien dat Leyten de
intellectualistische overbelastheid van zijn werk heel goed beseft.
De laatsten van de rooms-katholieken die ik wil vermelden zijn JAN VAN SLEEUWEN
en WILLEM ENZINCK. Toon en sfeer van hun werk zijn nogal verwant. En noem ik
de titels van hun bundels, resp. Het overwoekerd pad en Einde November, dan is dat
wellicht al duidelijk. De romantische zucht naar het herfstelijke en morose, naar een
zoete verwildering, is aan beide dichters eigen. Ik kan aan de oprechtheid van dat
sentiment zeer wel geloven; het had alleen - en dat geldt alwéér voor beide dichters
- intenser en ‘oncultureler’ moeten zijn beleefd en verwoord. Van Sleeuwen is
overigens beloftevoller begonnen dan men uit zijn bundel kan opmaken. Enzinck
zal het mogelijk verder brengen dan deze ene bundel, - mits hij niet de ‘wijsheid’
gaat betrachten en kwatrijnen schrijven.
In tegenstelling tot de rooms-katholieken hebben de specifiek protestanten nauwelijks
jongere krachten van betekenis. Tekenend voor deze poëtische bloedarmoede is het
feit dat ik niemand uit de groep rondom het tijdschrift Ontmoeting in mijn bloemlezing
kon opnemen. Trouwens, er zijn maar enkele jongeren in deze kring die bundelden
en op het ogenblik nog publiceren, - eigenlijk alleen Anna Mertens en Inge Lievaart.
Voorspel van ANNA MERTENS bevat een aantal gepassionneerde verzen, waarin
zij om God en om de liefde vecht. Jammer is alleen dat zij zich zo traditioneel, om
niet te zeggen archaïstisch, uitdrukt in weinig-beeldende, ‘gedankliche’ en dan ook
verouderd aandoende sonnetten. Na het verschijnen van haar bundel liet zij, behalve
enkele goede vertalingen uit het Frans, weinig hoopvols meer zien.
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heeft als dichteres misschien meer toekomst. Alleen schrijft zij tot
dusver veel te gemakkelijk en laat zij zich al te snel religieus ontroeren. Ook zij zit
trouwens gevangen in een traditioneel poëtisch taalgebruik, dat niets meer suggereert,
- en niet te vergeten in de christelijke terminologie. Daarbij komt dat de wereld van
haar geloofsvoorstellingen rijkelijk conventioneel is, zodat men telkens opnieuw
moet vaststellen dat een niet onverdienstelijk begonnen gedicht in het slop der
christelijkheid doodloopt; Inge Lievaart's bundel De cirkel gebroken bevat nauwelijks
anders dan de bewijzen daarvan. Het best is zij in haar meer recente verzen, vooral
wanneer het water, de zee in het geding is; men zou echter wensen dat zij zich eens
voluit aan de ‘heidense’ noties overgaf, die het water ook voor haar schijnt te
representeren.
INGE LIEVAART

Natuurlijk zijn er ook onder de niet-confessioneel georiënteerden nog enkelen die
dienen te worden genoemd.
In de eerste plaats is er CHARLES WENTINCK, wiens poëzie mij overigens mondt
als een lafsmakend stamppotje van opgewarmde literaire kliekjes, - wat
impressionisme èn wat symbolisme, wat expressionisme èn wat neoklassicisme. Zijn
bundel Nocturnes doet het meest denken aan wat sommige vertegenwoordigers van
de neo-klassicistische school in Duitsland, bv. Achim von Akermann en Friedrich
Georg Jünger - zeer georiënteerd aan Hölderlin en George - beter en overtuigender
hebben gedaan. Een enkel vers temidden van de grotendeels rhetorische rimram doet
vermoeden dat deze auteur wellicht nog eens een goed gedicht zal schrijven. Indien
niet, dan moge hij het bij zijn vaak uitstekende beschouwingen over beeldende kunst
laten.
Volkomen de tegenvoetster van Wentinck is het dichteresje ANKIE PEYPERS, wier
bundel October destijds met veel ophef - helemaal niet in overeenstemming met de
aard en teneur van haar werk - werd aangekondigd als een uitzonderlijk belangrijk
debuut. In feite zijn het uiterst zwakke, ofschoon om hun oprechtheid soms wel
treffende gedichten. Verkwikkend is het accent van ironie, dat men overal in Ankie
Peypers' bundel tegenkomt. Het kan mij evenwel niet doen vergeten, dat deze verzen
nog niet veel meer dan zeer amorfe dichtsels zijn. Ik heb echter de stellige verwachting
dat we van Ankie Peypers wel meer zullen horen.
Dat vertrouwen heb ik zeker niet ten aanzien van HANS EDINGA, die m.i. slechts
één goed, althans acceptabel gedicht schreef, - het titelvers van zijn bundeltje De
vrouw van de herfst. Op een onbewaakt ogenblik werd aan Edinga op grond van deze
plaquette een reisbeurs van het Ministerie van O.K. en W. toegewezen, waarna hij
in het bijzonder door Hendrik de Vries als de coming man van onze nieuwe poëzie
werd ingehaald. In werkelijkheid schrijft Edinga niets anders dan volkomen
forumiaanse anecdotische verzen, - psychologische romans op rijm. Wie weet, zou
hij in het proza iets kunnen bereiken.
Een dichterlijk mens, en in principe misschien wel een dichter, is de Hagenaar
N.W. WIJNEN, van wie bij Stols twee bundels verschenen, Het spiegelbeeld en
Tegenzin. Dat laatste werd bij míj reeds door de eerste bundel opgewekt. Het zijn
verzen, hoofdzakelijk erotische verzen, waarbij de auteur op de linker pagina zijn
eigen commentaar alvast geeft. Ieder zal
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dus begrijpen dat er voor míj weinig eer meer aan te behalen viel en dat ik Wijnen
dan ook passeerde. Overigens staan er in Tegenzin enkele verzen die wel iets schijnen
te beloven; ze zijn althans wat minder onbeholpen van structuur dan het vroegere
werk en bevatten minder onbedoeld-lachwekkende momenten.
Dat ook de experimentelen hun meelopers en nalopers beginnen te krijgen,
signaleerde ik al. Gelukkig hadden nog niet zo heel velen van hen gelegenheid tot
bundelen. Dat was wèl het geval met ERIC BRENT BEZEMER, wiens cyclus Ewout,
Zes verzen bij een kind in een klein exquis boekske het licht zag. Het precieus karakter
van deze tedere, zoetgeurende poëzij kon niet beter getroffen zijn dan door haar wijze
van uitgave. Daarmee heb ik het mijne voorlopig wel gezegd. Brent Bezemer is
ongetwijfeld een voor poëzie gevoelige jongeman, maar beslist té gevoelig voor
Hans Lodeizen. Zijn aestheticisme geeft hem bovendien een goede kans nog eens
een moderne Van Deyssel te worden.
Ook BAB WESTERVELD, van wie de bundel Snel verscheen hoort in de hoek van
de experimentelen thuis. Hij was trouwens één der medewerkers van Braak, zij het
dan de minst interessante. Zeker heeft hij enig talent - hoewel dat meer uit het in
Braak gepubliceerde werk dan uit zijn sterk marsmanniaanse bundel blijkt -, maar
het kost mij toch nogal moeite in de ernst van zijn gedichten te geloven.
*
Tenslotte nog een verwijzing naar enkele debutanten, van wie op het moment dat dit
boek verschijnt vermoedelijk reeds bundels op de markt zullen zijn. Dichters die het
ieder op eigen wijze zoeken in het door de experimentelen ontsloten gebied. Om met
een dichteres te beginnen: van ELLEN WARMOND is aangekondigd de bundel Proeftuin.
Twee van haar gedichten vonden een plaatsje (één werd bekroond) in het
bloemlezinkje met poëzie van debutanten De stijgbeugel, terwijl enkele andere in
het tijdschrift Maatstaf verschenen. Voldoende om met veel verwachting uit te zien
naar meer van deze sterk-beeldende en kervende, bijna onvrouwelijke poëzie. Van
RUDY H. KOUSBROEK staat op stapel Begrafenis van een keerkring. Deze dichter is
de enige uit de kring van de vroegere medewerkers aan Braak, die nog geen bundel
op zijn naam had. - In de serie De Windroos gaat van een rooms-katholiek
experimenteel, JAN BOELENS, de bundel Unvollendet verschijnen. Men zal daarin
een sterk door het moderne existentie-denken bepaalde poëzie vinden, die dan ook
veel minder anti-intellectualistisch is dan het werk van Lucebert etc. - Tenslotte
kwam, terwijl ik dit hoofdstukje zat te schrijven, een titelloze plaquette van MARTIN
A. VELTMAN mij in handen, gepubliceerd in de reeks De Beuk. In hun parlant karakter
en hun neiging tot ‘understatement’ lijken deze verzen sterk op Campert en Lodeizen
geïnspireerd, ofschoon hun plastiek veel minder frappant is. Ze hebben in ieder geval
iets persoonlijks en doen zeker niet, zoals die van Brent Bezemer, aan de Tachtigers
denken.

Ad den Besten, Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie

281

Woord achteraf
Achteraf heeft men altijd spijt van bepaalde dingen. Zo ìk van het feit dat ik mijn
Ter verantwoording niet pas achteraf aan dit boek toevoegde, maar wat dilettantisch
en onervaren er mee begon. Op deze wijze gaf ik in alle argeloosheid al dadelijk
enkele ongedekte pretenties bloot. Bijvoorbeeld deze, dat mijn boek een inleiding
speciaal voor de lezers van poëzie zou worden, waarin dus weinig of geen plaats zou
zijn voor literaire discussies. Maar niet alleen dat het wèl een discussieboek werd,
wèl een boek waarin ik mij tot mijn mede-letterkundigen richt, - het is, erger nog,
een soort requisitoir over de na-oorlogse poëzie geworden. Aan de andere kant deed
ik juist deze insiders weer tekort, doordat ik mij veel te weinig in de literair-historische
achtergronden van de nieuwe poëzie verdiepte.
Ondanks het feit dat deze discrepantie mij bij het lezen van de proeven nu en dan
geducht hinderde, meende ik het Ter verantwoording niet te moeten wijzigen. Ik ben
tenslotte met de daarin genoemde pretenties en bedoelingen van huis gegaan, - dat
kan en wil ik niet ontkennen. En het min of meer tweeslachtige van mijn boek is er
althans mee verklaard, - zij het dan niet geëxcuseerd.
d. B.
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