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I Zelfportret
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1
Dit is een gepointilleerd zelfportret. De schilders hebben deze werkwijze lang geleden
opgegeven. Hieraan ontleen ik het aangename gevoel bij mijn tijd ten achter te zijn;
uit de overtuiging dat alle modes in lichtelijk gewijzigde vorm weer terugkeren, put
ik het niet minder aangename gevoel mijn tijd vooruit te zijn. Men behoeft dus in dit
leven nimmer aangename gevoelens te ontberen, zolang men in staat blijft zich
illusies over zichzelf te maken.

2
Het kan nooit mijn bedoeling zijn nieuwe waarheden te verkondigen. Al wat men
onder die naam aankondigt is zwendel. Er kan voor mij op zijn best slechts sprake
zijn van min of meer nieuwe schakeringen en groeperingen van aanwezige gegevens.

3
Al wat door één man geschapen werd, vormt een eenheid, omdat het door één man
geschapen werd. Alle tegenspraak, welke de vernuftige criticus er op goede gronden
in meent te ontdekken, bestaat in schijn. De schakeringen en tegenstellingen bepalen
elkander, vullen elkaar aan, verlenen elkaar zin, omdat ze aan één kern ontsproten,
om één kern gegroepeerd zijn.

4
Iemand, die zich inbeeldde mij onaangenaam te kunnen zijn, merkte op dat hij kans
zag de meest uiteenlopende stellingen met een aanhaling uit mijn werk te verluchten.
Ik antwoordde hem dat voor dat vermaak de bijbel zich oneindig beter leent. Toen
bleef hem niets anders over dan mij van heiligschennis en verwatenheid te betichten,
waar ik geen bezwaar tegen heb.

5
Tegenstrijdige gedachten, als men er bij mij talloze kan
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ontdekken, zijn als pijlen in verschillende richtingen afgeschoten, doch door
denzelfden schutter met dezelfde boog.

6
Wie poogt een ander te begrijpen, maakt zich op onwaardige wijze de slaaf van een
hersenschim. Men moet alleen trachten zichzelf te begrijpen. Naarmate dit gelukt,
begrijpt men meer van de anderen.

7
Ik verkeer gaarne in wat men de wereld noemt, omdat het besef, dat ik met mijn
medewereldlingen minder gemeen heb dan met mijn ware vrienden, mij een
onbeschrijfelijk welbehagen schenkt.

8
Mijn leven wordt veraangenaamd door het feit, dat de burgerij niet genoeg
voorstellingsvermogen bezit om zich een vaag vermoeden te vormen van de omvang
en de diepte van mijn afschuw van haar.

9
Ik die van nature bescheiden ben, bemerk telkens weer dat de wereld zich geen
rekenschap geeft van de hoogmoed, welke de kern van iedere bescheidenheid
vormt.

10
Mijn ideaal is onveranderlijk van mijn jeugd af geweest: uiterlijk volkomen te leven
als mijn buren, doch innerlijk niets met hen gemeen te hebben.
Dit misverstand is noodzakelijk voor mijn welzijn en een onuitputtelijke bron van
voldoening.

11
Er schuilt een heerlijk geheim genot in de omgang met lieden die men minacht.

12
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vormen klakkeloos aanvaard: samenleving, rechtspraak, zedeleer, huwelijk, alléén
omdat ik het nooit de moeite waard achtte mij ertegen te verzetten. Al wat in die
mate zinneloos, vluchtig en kinderachtig is, valt beneden mijn aandacht, vandaar
dat ik op de grondslag van geringschatting altijd een rustig en handelbaar
staatsburger was.

13
Wanneer men alle zogenaamde waarheden met een zwierige zwaai omdraait, kan
men op een koopje voor oorspronkelijk doorgaan. Het lijkt mij bezwaarlijker, en
daarom bevredigender, de aangelegenheden, welke alleman kent, de meningen
waar elkeen mede instemt, zó voor te dragen, dat niemand ze meer erkent en
iedereen er in woede over ontsteekt.

14
Zij die jong in de oppositie gaan, zien wij al te dikwijls op het gestoelte der ere hun
loopbaan beëindigen. De ware dwarsdrijvers zijn zij, die opgevoed in de orde en er
schijnbaar mede vergroeid, na rijp beraad en op gevorderde leeftijd de zelfkant
kiezen.

15
Ik had mij volmaakt gelukkig en rustig kunnen gevoelen in de Atheense democratie,
welke alleen mogelijk was door de aanwezigheid van duizenden rechtloze slaven;
– wanneer ik niet tot de slaven behoorde en als ik maar, voor mij zèlf, in beginsel
overtuigd was van de onzedelijkheid en het ongewenste van die slavernij.

16
De burger prijst de man uit één stuk, ik zing de lof van de man uit duizend stukken.
Hij verfoeit het dubbelleven, ik verheerlijk het honderdvoudig leven.

17
Ik leef in het verleden, maar kan mij verplaatsen in
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de toestand van hen die in de toekomst leven. Hij echter die met het heden genoegen
neemt, ligt beneden mijn peil en mijn aandacht.

18
Wie het met zich zelf ééns geworden is, heeft opgehouden een geestelijk leven te
leiden.

19
Het laat mij immer koud, wanneer iemand het niet met mij ééns blijkt te zijn. Het
spijt mij alleen, uit naastenliefde, voor hém.

20
Ik heb nog nimmer een tegenstander ontmoet met wie ik het zo verbeten oneens
was als met mezelf.

21
Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening: het is immers mijn buurmans
goed recht om altijd ongelijk te hebben.

22
Wat is volgens u de hoogste deugd?
Ik heb geen keuze, want ik ken er maar één: natuurlijkheid.

23
Ik geloof, als getuige van de onafgebroken wisseling, niet zozeer in de kracht van
het nieuwe, dan wel in de zwakheid van het oude.

24
Ik heb mijn leven lang de voorrang van de rede verdedigd, doch ik wantrouw van
huis uit en ten zeerste een ieder, die niet op zijn tijd en op een vurige en koppige
wijze onredelijk weet te zijn.
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Het is mijn liefste wens eindelijk een Eiland te worden.
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26
– Waarom smaalt gij toch immer op de overheid?
– Omdat zij mij een omgekeerde volgorde tracht op te dringen. Zij eist eerbied
voor zichzelf, zonder éérst haar eerbiedwaardigheid te bewijzen.

27
Ik erger mij altijd over het verzoek om bewijzen, wanneer ik een oordeel uitspreek.
Wanneer ik mij over een beerput buig en vaststel dat hij stinkt, moet ik dan ook nog
bewijzen dat en verklaren waarom hij stinkt?

28
De afkeer, welke ik ten opzichte van mijn ergste vijand gevoelen kan, is kinderwerk
vergeleken bij de weerzin, die ik niet zelden tegen mezelf koester.

29
Een vriend verwijt mij dat ik te dikwijls ‘ik’ zeg. Dit is het noodzakelijk gevolg van
mijn bescheidenheid. Of is het niet het zekerste kenmerk daarvan, wanneer men
zich alléén uitlaat over wat men onvolledig, maar toch nog het beste kent?

30
Men overdrijft altijd eigen blaam en eigen lof. Het is een dor man, die rechtvaardig
tegenover zichzelf kan zijn.

31
Het leven-in-het-verleden is een bewijs van verval. Ik ben daar heilig van overtuigd.
Maar ik ben honderdmaal liever op een vriendelijke en deftige wijze aftands, dan
gemeen in het gemene heden.

32
Het bestaan is voor mij alleen aanvaardbaar, zolang ik het genoeg wantrouw om
er niets van te eisen of verwachten.
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33
Ich bin wie eine Uhr die sich jeden Tag immer wieder von neuem richten muss weil
1
sie jeden Tag immer wieder von neuem nachgeht.
Ik heb geweigerd mij gelijk te laten zetten. En nu loop ik niet uren, maar jaren
achter. In mijn wereld doet het er niet toe, hoe laat het is!

34
Ik ben Oostindisch blind.

35
‘'t Is anders’, zei Speenhoff en ik antwoord: ‘ik ben elders’.

36
Hij vroeg mij: heeft het Zuiderkruis indruk op u gemaakt? Ik antwoordde: neen, want
ik zag het te Kaapstad. Indruk kan het slechts maken, wanneer het boven Parijs
aan de hemel verschijnt.

37
Ik geloof alleen in wat ik niet zie en nooit zien zal.

38
Het ongerijmde is mijn levensruimte.

39
Omdat ik het zekere boven het onzekere verkies, houd ik mij angstvallig bij
herinnering en verwachting. Wat men de werkelijkheid noemt, is mij te speculatief.

40
Zij die mij van de bezwaren der ontucht trachtten te overtuigen, zijn er gelukkig nooit
in geslaagd mij de voordelen van de tucht aan te praten.
1

Christian Morgenstern.
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41
Wanneer ik ooit een dierenepos schrijf, zal daarin de vlinder koning der dieren zijn.

42
Hoe feitelijker een feit wordt, des te onwaarschijnlijker ga ik het vinden. Al wat
volgens de regelen van 's werelds spel bewezen is, acht ik ongeloofwaardig. Alleen
het ongerijmde lijkt mij gewoon en juist.

43
Het land dat geen land is, waar zich ook geen land meer achter bevindt en dat
daarom door de burgerij onbewoonbaar verklaard werd, beschouw ik als mijn
vaderland en het heet Poëzie.

44
Ik ben alleen door het ongeluk verrijkt, het geluk is zonder sporen na te laten door
mij heen gegaan.

45
Ik heb boven het schijnwezen der werkelijkheid zonder aarzeling de wezenlijke
schijn, die poëzie heet, verkozen.

46
Het verlangen dat mij van mijn kinderjaren door alle tijdperken van mijn bestaan
begeleid heeft en bij het stijgen der jaren steeds sterker werd, vond ik volledig
uitgesproken bij Vigny: ‘Oh, fuire, fuire les hommes et se retirer parmis quelques
élus, élus entre mille milliers de mille!’
Deze volzin geeft de drijfkracht van mijn wezen, de standvastige ondertoon van
mijn leven aan: afschuw van de velen, liefde voor de enkelen.

47
Mijn afkeer van de mensheid is alleen te verklaren uit mijn liefde voor de mens.
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48
Een lyrisch moralist is een zonderling die handboeken samenstelt uitsluitend om er
zèlf uit te leren.

49
Wie niet tot alles in staat is, blijft een onvolledig en dus een minderwaardig mens.

50
Indien men de schepper in zijn schepsel wil eren, komt het natuurlijk niet op aan
wélk schepsel men daarvoor uitkiest, want hij is in alle aanwezig. In dat geval lijkt
het mij het beste niet te lang en niet te ver te zoeken en er zichzelf voor te nemen.

51
Als een beginselvaste egoïst ben ik gebeten op allen die mij hinderen of schaden.
Maar mijn staat vrijwaart mij tegelijkertijd tegen de geringste afkeer van lieden, die
er over de uitverkiezing of het gildewezen een mening op na houden, afwijkend van
de mijne, zolang zij mij op geen wijze overlast aandoen. De ware, dat wil zeggen,
natuurlijke, verdraagzaamheid komt voort uit even natuurlijke en hardgrondige
onverschilligheid.

52
Mijn rechten laten mij koud, doch voor mijn voorrechten wil ik strijden.

53
Iedereen zoekt zichzelf en het meest zij die beweren het niet te doen. Iedereen mòet
zichzelf wel zoeken, omdat niemand weet waar hij zichzelf verscholen heeft.

54
Iedere degelijk gegrondveste antipathie is een vorm van zelfverwijt.

Jan Greshoff, Legkaart

17

55
De middelmatigheid kenmerkt zich het duidelijkst en het pijnlijkst in haar afkeer van
overdrijving.

56
Een sterke persoonlijkheid heeft altijd enge en scherpafgetekende grenzen. Hoe
ruimer de mens, des te vager en onbelangrijker hij is.

57
Hij die zich door bezit of herinnering aan een stuk aarde gebonden voelt, moet afzien
van vrij denken.

58
Men bezit van zichzelf slechts het geringe gedeelte, waaraan men vorm heeft weten
te geven.

59
Ik heb de wereld slecht besteld, het leven zinneloos en bovenal opzichtig en gemeen
bevonden. De overtuiging, voor velen ondragelijk, dat alles, ook het duurzame,
tijdelijk is, schenkt mij daarentegen voldoening en troost.

60
Het lijkt mij onkies de levenswil zo luidkeels te verheerlijken als thans algemeen
geschiedt. Ik schaam mij veeleer voor een drang, welke ik met kikvorsen en
wandluizen gemeen heb.

61
Wij worden alwat wij ons kunnen voorstellen; niets ànders, niets méér.

62
Ik houd niet van grootheid, omdat ik van oprechtheid houd.
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63
Ik wantrouw alles wat zijn doel niet in zichzelf erkent.

64
Toen ik jong was hield ik van de wereld, nu houd ik van mijn wereld.

65
Men erkent te zelden dat genegenheid en geringschatting samen kunnen gaan en
dit dikwijls doen. Het is mogelijk het leven innig lief te hebben en er niettemin de
onwaarde van in te zien en te erkennen.

66
Men kan alleen rechtvaardig zijn tegenover alwie en alwat men bemint, wanneer
men de moed heeft onrechtvaardig te zijn tegenover het niet-beminde.

67
Ik heb mij meer en onverzoenlijker vijanden gemaakt met mijn achteloosheid dan
met mijn scherpe tong.

68
Wijs mij een regering zonder klabakken en kommiezen en ik zal er tot mijn laatste
snik een vurig bewonderaar, een liefderijk onderdaan van zijn.

69
Wanneer een onbescheiden rondvrager weten wilde welk woord de dringendste zin
voor mij heeft en immer had, zou ik hem zonder aarzelen antwoorden: wèg.

70
Het maakt mij doodzenuwachtig, wanneer op straat iemand op mijn hielen loopt.
Ook in de litteratuur.
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Er bestaat geen verband tussen aanleg en drift: van
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mijn letterkundige vrienden en tijdgenoten toonde zich geen zo sterk tot kritiek
geneigd als juist ik, die er van allen het minst toe voorbestemd ben.

72
Wij die geen waarheid erkennen, zijn niet tot oordelen in staat en missen het recht
te veroordelen. Vandaar dat ik met al mijn kritiek mij nooit een kriticus heb gevoeld.

73
Het gesproken gedicht zoals ik het, in tegenstelling met het gezongen, maakte en
verdedigde, is geen poëzie, doch proza dat boven zijn stand leeft.

74
Een voorbeeldige tegenstelling: A. Roland Holst is dichter ook in zijn proza, ik ben
prozaschrijver ook in mijn gedichten.

75
Ik kan mij maar één tijdvak voorstellen, waarin het werkelijk aangenaam moet zijn
te leven: wanneer de oude maatschappij ingestort en de nieuwe nog niet opgebouwd
is. Oud en nieuw is mij om het even: mijn haat is tegen de maatschappij, iedere
maatschappij gericht.

76
‘On est un libéral comme on est vidame ou duchese douairière’, schreef Albert
Thibaudet. Hij dacht te spotten, doch stelde de aanduiding liberaal gelijk met een
adelsbrief. En zo aanvaard ik die. Ik vind het inderdaad een grote eer vrijzinnig,
vrijblijvend, vrijgevig, vrijmoedig, vrijdenkend, vrijbuiter en vrijhandelaar te zijn.

77
Ik heb er nooit bezwaar in gezien mijn fouten te
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erkennen, omdat mijn fouten van meer belang zijn dan de deugden van een domoor.

78
Ik heb mij in de poëzie teruggetrokken juist zoals een ander zich in een klooster
terugtrekt.

79
Iedere onbevangen redenering voert ons tot het besluit van de volstrekte doelloosheid
des levens. Wanneer wij hier werkelijk en diep van overtuigd waren, zouden wij
iedere lust en mogelijkheid tot leven verliezen. Willen we voortbestaan, dan moeten
wij ons dus een doel stellen, dat voor de rede onbereikbaar is. Ik heb de poëzie
gekozen.

80
– Gij sluit uw ogen voor de werkelijkheid!
– Inderdaad. En ik doe dat om haar zuiver en duidelijk te zien.

81
Zeggende: ik heb mij van de menigte afgescheiden, bedoel ik daarmede niet dat ik
als een trompetter vooruit snel. Integendeel, ik voel me een uitvaller op een mars
over lange afstand, ik zit op een steen aan de weg en zie met een gevoel van
oneindige verlichting de troep zich steeds verder verwijderen, terwijl ik mijn voeten
zwachtel.

82
Voor een aangename omgang met personen, die men niet vermijden kan, is het
nodig een oprechte belangstelling te koesteren voor hun kleine, een oprechte
onverschilligheid ten opzichte van hun grote aangelegenheden.

83
Naar mijn opvatting zijn alleen die aangelegenheden
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van belang, welke men op generlei wijze in verbinding kan brengen met het begrip
vooruitgang.

84
Ik kan een vergrijp tegen de muzen niet anders opvatten dan als een persoonlijke
belediging en de misdadiger is mijn persoonlijke vijand. Wie niet aldus handelt heeft
de poëzie ook niet werkelijk lief.

85
Ik erken voor mezelf slechts één wet: de volmaakte overgave aan de schone letteren.
Ik wil niets van doen hebben met politiek, zedeleer, wijsbegeerte, maatschappelijk
nut. Ik ben, in laatste aanleg, uitsluitend lezer-en-schrijver.

86
Ik stel geen belang in politiek en staathuishoudkunde, omdat ik weet dat er toch
geen stelsel uitgedacht kan worden, in staat de verpletterende overmacht van de
domheid te breken.

87
Ik gevoel mij volkomen als Dryden van wien Pope zeide: ‘he was intimate with no
one but poetical men.’

88
Zij die voor centen en leuzen leven noemen mij een negativist en ik hen.

89
Er bestaan zonnemensen en maanmensen, mensen die stralen en mensen die
glanzen. Ik ben een maanmens.

90
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Niets staat mij zo tegen als de wezenloze opwinding der lijfsaanbidders, de
sportpalurken, die alleen belang stellen in bewegingen, omdat zij geen gedachten
tot hun beschikking hebben. Ik houd mij aan de uit-
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spraak van een beroemd geneesheer, le docteur Véron: ‘Les exercices et la fatigue
musculaire diminuent et annulent les forces de l'intelligence. Je me demande même
si l'homme est fait pour marcher.’

91
Ik heb te midden van het oorlogsgeweld steeds de behoefte gevoeld een opstel te
schrijven over de ataraxie.

92
Mijn persoonlijke wrok tegen de Duitsers berust op het feit dat zij mij gedwongen
hebben tot gevoelens en uitspraken welke niet met mijn aard stroken.

93
De burgerlijke stand is, gelijk al het ambtelijke, een bedrog. Wie mijn leeftijd weten
wil, moet niet mijn geboorteakte, doch mijn laatste boek raadplegen.

94
Na zijn vijftigste jaar begint de mens de eeuwigheid te ruiken.

95
Ik heb de overtuiging Nederland te dienen door mij van mijne medemensen te
onderscheiden, want op de lange duur tellen de regels niet, alleen de uitzonderingen.

96
Op bladzijde 85 van Martineau's uitgave der ‘Souvenirs d'Egotisme’ geeft Stendhal
zijn wensen betreffende zijn grafsteen te kennen: ‘Errico Beyle, Milanese’ etc.
Mijn laatste beloning zou zijn als men mij waardig keurde te rusten onder een
zerk met het opschrift ‘Jan Greshoff Hapax’.
En ik voeg daar dan het voorschrift van Stendhal aan toe: ‘n'ajouter aucun signe
sale, aucun ornement plat, faire graver cette inscription en caractères majuscules’.
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II Ars poëtica
1. Poëzie
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1
Poëzie is niet poëtisch.

2
De poëzie verspreidt zulk een stralend licht, dat wij slechts door een donker scherm,
de wereld, naar haar kunnen opzien.

3
Het ligt in de aard der poëzie dat zij voor haar ingewijden de wereld onherstelbaar
bederft.

4
De poëzie, ook de meest klassisistische, is een romantisch verschijnsel.

5
Ik heb nooit enige belangstelling voor de roulette gevoeld: de poëzie is een véél
boeiender kansspel. En de inzet van zoveel hoger waarde.

6
Poëzie is de verovering van het bovenmenselijke op de mens, van het bovenwereldse
op de wereld.

7
Opgeprikte vlinders zijn geen vlinders, begrepen verzen zijn geen verzen meer:
zonder een neerslag van onbegrijpelijkheid geen poëzie.

8
De betekenis en de bekoring van poëzie, hoe onbepaalbaar die ook zijn mogen,
staan immer in verband met haar onschendbaarheid.
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9
Poëzie, berijmd, of onberijmd, is altijd ongerijmd.
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10
Alles wat volstrekt nutteloos is, heeft daardoor alleen iets poëtisch.

11
Het is onmogelijk poëzie te schrijven zonder aanstoot te geven. Het behoort tot het
wezen van de poëzie aanstotelijk te zijn en daarin schuilt voor ons een goed deel
van haar bekoring.

12
Poëzie komt niet voort uit een bezit, doch uit een gemis.

13
In de poëzie bestaat geen ja en heden, alleen wellicht en later.

14
Het onuitsprekelijk overschot, wanneer de laatste dingen gezegd zijn en dat vluchtig
geworden: poëzie.

15
Poëzie berust op de erkenning dat noemen en scheppen twee namen voor één
handeling zijn.

16
Poëzie is de wonderbaarlijke vereniging van het volstrekt onverenigbare, de
gelijktijdigheid van wat elkander volkomen uitsluit, de oplossing van immer en nooit,
de vereniging van plus en min: de verwantschap tussen poëzie en dood valt dus
niet te loochenen.

17
In de wereld zijn licht en duisternis onherroepelijk gescheiden. Alleen poëzie kan
tegelijk duister en licht zijn. Hiermede is de onwereldsheid der poëzie bewezen.
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18
Poëzie is de vorm van zijn, welke het niet-zijn het dichtst nadert.

19
Poëzie is nooit een einde, altijd een begin; nooit een begin doch altijd een einde.

20
Een gezicht is een gezicht en een masker is een masker. De poëzie ontstaat pas
met de dubbelzinnigheid: wanneer men het masker vóór het gezicht plaatst.

21
Dichten is godlof een oneconomisch proces, dat zijn waarde en bekoring ontleent
aan een monsterachtige wanverhouding tussen grondstof en voortbrengsel. Lange
jaren van vreugde en verdriet worden in één vijfvoeter omgezet.

22
Zoals men slakken met keukenzout verdelgt, doodt men poëzie met zekerheid.

23
In het dagelijks leven liggen tussen goed en slecht duizend overgangen, duizend
schakeringen, duizend aanvaardbare mogelijkheden. In de poëzie niet één.

24
Er worden meer gedichten bedorven door een overdaad van, dan door een te kort
aan schoonheid.

25
Tussen het gedicht en het stilzwijgen liggen de honderdduizendschakeringen van
leugen voor dagelijks gebruik.
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De liefde schendt en vernedert zich, wanneer zij zich
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op enig voorwerp richt. Zij heeft begin noch einde en is vormloos. Zij geeft zich zelf
alléén vorm in de poëzie.

27
De gelijktijdigheid van wat door eeuwen gescheiden is en het vereenzelvigen van
volkomen tegenstellingen kunnen alléén door de poëzie verwezenlijkt worden.

28
Poëzie is het verbeelden van het leven buiten het leven in het leven.

29
Het allerfijnst verstand kan, als het er op aan komt, slechts voor het allergrofste
werk gebruikt worden. Als het er op aankomt, betekent: zodra er poëzie in het spel
komt.

30
Wij leven twee levens tezelfdertijd: één aan deze, één aan gene zijde van ons
denken. Deze levens kunnen zich in gelijke en in tegengestelde richting bewegen.
In het laatste geval is er sprake van poëzie.

31
De wereld is een voorstel, het gedicht een besluit.

32
Het gedicht sluit de kring: de eerste en de laatste schakel worden daarin met elkaar
verbonden, het verenigt geboorte en dood in zich.

33
Zij die poëzie niet kennen, kennen het leven niet, omdat dit zich alleen in de vorm
volledig en in zijn ware aard openbaart.
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34
Er is maar één keuze: vorm of chaos.
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35
Wie geen belang stelt in de structuur van een gedicht, houdt niet van poëzie.

36
Het dichterlijke verwezenlijkt zich niet in de taal, doch in de vorm. Vandaar mijn
belegen afkeer van de uitdrukking: woordkunst. Men spreekt toch ook niet van
verfkunst en nootkunst.

37
Zoals getallen gelijk en niet gelijk aan elkaar kunnen zijn, is de poëzie zowel waar
als niet waar: poëzie is altijd de Dérde Mogelijkheid.

38
Het vierdemensionale continuum, de trots der hedendaagse natuurkundigen, waarin
tijd en ruimte tot een hogere eenheid zijn versmolten, noemen wìj al sedert Olim:
poëzie.

39
De natuurkundigen verheugen ons met de mededeling dat electron en proton rhythme
zijn. Hieruit volgt dus dat het wezen van de stof onstoffelijk en wat meer zegt: poëzie
is.

40
Men behoort zich innig vertrouwd te maken met alle uitspraken welke de wereld
kleineren. Bij voorbeeld deze van Poincaré: ‘Stof bestaat niet, er zijn enkel gaten in
de ether’. – Of die van Sir N. Thomsen: ‘Matter is composed mainly by holes’. – Hier
naderen wij het poëtisch misverstand; men denkt dat iets iets is en het is niets. Iets
en niets zijn gelijk. Doch uit het feit dat zij ongelijk schijnen, ontspringt de poëzie.

41
Praten heeft twee, dichten X afmetingen.
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42
Wat zich in de wiskunde niet becijferen laat is poëzie.

43
Iedere wetenschap begint met feiten en eindigt in veronderstellingen, dus in poëzie.

44
Wie zich niet bij machte gevoelt de poëzie te vergoddelijken moet er zich
eerlijkheidshalve in het geheel niet mee bezig houden.

45
Godsdienst is de poëzie der onpoëtischen, poëzie de godsdienst der
godsdienstlozen.

46
Poëzie is een wonder omdat het oneindige, dat grenzenloos en dus vormloos is, er
vorm in krijgt zonder op te houden oneindig te zijn.

47
Het onmisbare overbodige, het altijd aanwezige onbestaande, het eeuwige
ogenblikkelijke: poëzie.

48
De onvergelijkelijke weldaad van de poëzie, ligt in het feit dat zij allen die zich aan
haar overgeven, onherroepelijk vereenzaamt.

49
Poëzie is onkenbaar en onmiskenbaar.
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Wie het verschijnsel kent van tegelijkertijd slapen en waken, kan vermoeden wat
poëzie is.
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51
Wie nooit de duisternis als licht ervaren heeft, weet niet wat poëzie is.

52
Door de poëzie boven het bereik van de wereld te stellen, voorkomt men dat zij
bezoedeld wordt.

53
Een gehéél hemelse poëzie moge ondenkbaar zijn; maar een gehéél aardse poëzie,
die helaas bestaat, is geen poëzie.

54
De poëzie is het enige middel om de werkelijkheid te ontmaskeren.

55
Nieuwe orde, oude orde, openbare orde, geheime orde: deze alle zijn bedrog. Er
bestaat slechts één orde, de poëzie en die is tegelijk oud en nieuw, openbaar en
geheim.

56
Neen, neen, neen: de poëzie komt niet uit het leven voort. Poëzie schept leven.

57
Het leven is nooit nauwkeurig of evenwichtig. Stelt men op deze eigenschappen
prijs zo wende men zich tot de poëzie.

58
In poëzie is vondst alles en niets.
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59
Poëzie is een duurzaam heden, waarin toekomst en verleden, volledig aanwezig,
zich verzoend hebben.
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60
In poëzie handhaaft de eeuwigheid zich midden in den tijd.

61
Poëtische stof leent zich slecht voor poëzie.

62
Poëzie is de laatste staat van een ontwikkeling, de eindoverwinning. In de poëzie
bereikt de mens de hoogste stijging, waar hij toe in staat is.

63
Soms hoort men gedichten prijzen omdat ze menselijk zijn. Ik lees een veroordeling
in dat woord. Wil ik de lof van een strophe zingen, dan noem ik haar bovenmenselijk.

64
De poëzie is de enige mogelijkheid om den mens, niet te doen begrijpen, maar te
doen vermóéden wat het absolute is.

65
Poëzie, het énige middel om wat buiten ons kenvermogen ligt waarneembaar te
maken, is een wonder voor den maker als voor den lezer. Daarom moet men den
dichter nooit een verklaring van zijn verzen vragen. Hij heeft dan slechts de keuze
tussen zwijgen en liegen.

66
De dichter is de mededinger van de natuur, hij schept een nieuwe wereld en biedt
die zijn medemensen ter vergelijking aan. En deze vergelijking valt zelden ten gunste
van de natuur uit.

67
‘Wie zoekt zal vinden’, heet het in de wereld. In het
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rijk der muzen heeft alleen hij die zich angstvallig van het zoeken onthoudt, de kans
iets te vinden.

68
Het gedicht is het énige middel om zó dicht bij het Verloren, Verboden, Beloofde
Land te komen, dat wij het, in een stralend licht, één ogenblik zien dagen.

69
De eigenwaan des dichters is gerechtvaardigd, omdat hij in zichzelf de poëzie
verheerlijkt.

70
Spectraalanalyse leert ons de samenstelling van hemellichamen; de samenstelling
van de ziel wordt ons door de uitstralingen van het gedicht geopenbaard.

71
Het alphabet is de énige en dan nog twijfelachtige zekerheid in de letterwereld. Het
éérste woord dat er mede gevormd wordt draagt in zich de sublieme krankheid waar
alle poëzie uit geboren wordt: de dubbelzinnigheid.

72
Als een gedicht een gedicht is en toch een ‘onderwerp’ bezit is dat altijd een
camouflage.
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2. Het gedicht
1
Mijn liefde voor de poëzie, maakt mij wantrouwend tegenover gedichten.

2
De kern van ieder gedicht is een stilte.

3
Waar zou men de eenzaamheid anders kunnen vinden dan in het gedicht?

4
Aan het ontstaan van een gedicht gaat een wedergeboorte vooraf: de dichter, al is
hij een grijsaard, wordt wanneer hij dicht een kind.

5
De maker van een gedicht is altijd onbekend. Iedere naam is een schuilnaam.

6
In elk gedicht wordt de verzoening tussen leven en dood gevierd.

7
Een gedicht is beter naarmate de onbepaaldheid er in scherper bepaald wordt.

8
Eeuwigheid en ogenblik vereenzelvigen zich in het gedicht.

9
Een gedicht maakt een wonde. Terecht zegt men dan ook: ik ben diep getroffen.
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10
Mens en ding verschijnen in het gedicht onstoffelijk, vandaar dat het ontoegankelijk
is voor allen wier netvlies slechts door vlees en hout geprikkeld wordt.

11
In het gedicht wordt het onderscheid tussen gedachten en gevoelens opgeheven.

12
Het is de angst van den dichter, welke aan het gedicht zijn spanning geeft.

13
Het gedicht is een formule, waarin X oneindig is.

14
Een gedicht is een schip. Het drijft op het gedeelte dat zich onder de waterlijn bevindt.

15
Een afgerond beknopt geheel, waarbinnen zich een ingewikkeld spel van bewegingen
voltrekt en waarin een beangstigende elementaire energie gebonden ligt: atoom en
gedicht.

16
Gedichten zijn Ingezonden Stukken Gods, welke echter, gelijk met alle Ingezonden
Stukken het geval is, niet geplaatst kunnen worden voor de plaatselijke redacteur
de text grondig bewerkt en gestyleerd heeft.

17
Het volkomen voedsel, dat ons in staat zou stellen alle maaltijden door één tablet
te vervangen, bestaat in het geestelijk leven van oudsher: het gedicht.
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Gedichten zijn brandbommen, welke uit de hemel naar
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de aarde geworpen worden. Het vuur dat zij daar ontsteken wordt nimmer gebluscht.

19
Het gedicht is een eeuwig heden, dat zijn eigen verleden en zijn eigen toekomst
omvat.

20
Het gedicht is een sleutel. De sleutel is waardeloos zonder slot. Het slot is waardeloos
zonder schrijn. En een schrijn zonder schat is boerenbedrog.

21
Een gedicht is een huis. Men moet er in kunnen wonen. En om geriefelijk te zijn
moet het een kelder, een zolder en vele diepe kasten voor onze herinneringen
hebben.

22
Neen, het gedicht is toch niet een slotsom. Het is het begin van iets.

23
Niemand ontkent dat gedichten gevonden voorwerpen zijn. Wie heeft ze verloren?
God.

24
Er zijn geen weke gedichten: de vorm maakt het weke hard.

25
Het gedicht is een eiland aan alle kanten door het geheim omspoeld.

26
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Men geeft een onjuiste voorstelling van het gedicht wanneer men het doet voorkomen
alsof tussen symbool en werkelijkheid een vastgestelde, vrij nauwe
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verbintenis bestaat. Er zijn twee werkelijkheden: de wereldse en de poëtische
waartussen geen wezenlijk verband bestaan kan.

27
Wat poëzie ook zij, nooit: passie.
In het gedicht wordt de hartstocht opgeheven. Het gedicht wekt passie.

28
Het gedicht eist een verheerlijking der gevoelens, omdat het menselijke eerst tot
het plan der poëzie kan stijgen, wanneer het bovenmenselijk geworden is. Hartstocht
wordt daar hemelverlangen en de angst, die op aarde overal op ons loert, een
verstild wonder.

29
Het gedicht is een spel en daarom voor de spelers bittere ernst.

30
Het oneindige en eeuwige worden in het gedicht beperkt en tijdelijk; zonder daarom
op te houden oneindig en eeuwig te zijn.

31
Een wezenlijk verschil tusschen een middelmatig en een goed gedicht schuilt hierin,
dat het eerste bij herhaalde lezing aan zichzelf gelijk blijft; het tweede telkens anders
is.

32
Prijs den dag niet voor het avond is: droogstoppeladvies. Men moet bij het krieken
van den morgen met lofzangen beginnen. Na zonsondergang heeft men dan volop
gelegenheid om zijn ergernis te luchten.
Zo vangt men twee vliegen in één klap: hoop en ontgoocheling, een dubbele
aanleiding tot overpeinzing en poëzie.
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33
In alle kunsten moet alles door iederen kunstenaar opnieuw gevonden worden. De
strengste regels moet hij zich zélf opleggen en alléén omdat hij er de innerlijke
noodzaak van erkent. Al wat hem van buitenaf wordt opgedrongen is waardeloos.
Vandaar dat men geen les in poëzie kan geven.

34
Ik heb in mijn leven aan vele gesprekken en twistgesprekken deelgenomen, maar
alleen die over poëzie waren boeiend en de moeite waard. Politiek,
staathuishoudkunde, wetenschap, handel en nijverheid vormen slechts onbelangrijke
en vluchtige onderwerpen, omdat zij geheel aan den tijd gebonden zijn. Men kan
alle stelsels en werkwijzen grondig veranderen, alleen de poëzie is onaantastbaar.

35
In het gedicht wordt het onredelijke redelijk geschikt.

36
Wanneer men al wat buiten de grenzen van onze kennis ligt God belieft te noemen,
is inderdaad het gedicht de wonderbaarlijkste openbaring Gods.
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3. De dichter
1
Poëzie is alles, de poëet niets.

2
Het komt er niet op aan waar de dichter woont: hij is overal misplaatst.

3
De dichter is altijd een ijdeltuit en een klaploper, want hij pronkt met Gods veren en
teert op Gods zak.

4
Men mag den dichter niet verwijten, dat hij zijn aardse verplichtingen niet nakomt,
de bovenaardse moeten nu eenmaal vóórgaan.

5
De dichter liegt ter wille van de waarheid.

6
De dichter openbaart geheimen zonder ze te verraden.

7
Van allen die de wereld ontvluchten, heeft alleen de dichter een doel. Hij weet dat
hij een doel heeft, doch kent het niet.

8
De dichter redt de wereld door hem te verloochenen.
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De dichter wenst niet en gebiedt niet. Hij spreekt een woord uit, rustig en eenvoudig,
en daardoor alléén heeft er een wezenlijke verandering plaats in het bestaan van
allen die in staat zijn hem te horen.
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10
Gij zegt ‘goeden morgen’ om het aanbreken van een nieuwe dag vast te stellen en
aan te kondigen; de dichter zegt ‘goeden morgen’ om een nieuwe dag óp te roepen.

11
Geduld is de eerste en laatste deugd van den dichter: hij verdoet zijn leven
wachtende op enkele ogenblikken.

12
De dichter moet wantrouwend zijn, want duizend stemmen trachten hem te verlokken
en daaruit moet hij de éne, die hem de boodschap brengt, herkennen.

13
De dichter leeft in deze wereld altijd beneden zijn stand.

14
Wanneer de stemmen tegelijkertijd verstommen, zegt men: daar gaat een dominee
voorbij. Ik ben er van overtuigd dat de voorbijganger een dichter is, want het is de
roeping des dichters alle menselijke stemmen in een hoorbaar zwijgen op te lossen.

15
De zelfverheerlijking van den lierdichter is een bewijs van zijn nederigheid. Hij weet
dat het instrument nooit goed genoeg kan zijn voor den Bespeler. Hij maakt zichzelf
tot een Stradivarius Gods.

16
De dichter is dus een instrument dat door God bespeeld wordt. Ik heb wel van een
muziekinstrument, doch nooit van een praatinstrument gehoord.

17
Alleen dichters werken, andere personen hebben bezigheden.
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18
Amiel beweert dat een dichter nooit een wens als deze kan neerschrijven: ‘Nicole,
apporte-moi mes pantoufles’. Dat kan een dichter wél, maar dan wordt de zin ervan:
Heere, open mij uwe armen, want ik wil gaan rusten.

19
Ik lees wel eens van een schilder die zich in zijn werk een dichter zou tonen. Dit is
immer onjuist. Ware hij werkelijk een dichter, dan zou hij verontwaardigd de
dwingelandij van de stof afwijzen. De dichter vergeet nooit dat verf gewicht heeft,
het woord niet.

20
De dichter toont zijn almacht telkens wanneer hij het onmogelijke mogelijk, het
ongerijmde waar maakt.

21
Het doel van den dichter, voor zoverre er bij dichten van een doel sprake kan zijn,
is het mogelijk maken van onmogelijkheden.

22
Ik verkies dichters als zij niet over hun vak spreken. Alle andere mensen kan ik
alleen maar aanhoren als zij het daar wél over hebben.
Het leven van de eersten speelt zich boven het vak af. Voor de anderen is het
vak hun leven. Alwat zij daar buiten verrichten of betogen is onwezenlijk voor henzelf
en dus waardeloos voor ons.

23
De barre onverschilligheid van de overheid voor den dichter weegt juist op tegen
de diepe minachting van den dichter voor de overheid.

24
Een dichter die zich in de politiek begeeft, is als een
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aartsengel, die uit louter baldadigheid met zijn wieken de riolen reinigt.

25
Waar het om te doen is, spreekt de dichter niet uit in woorden, maar in de atmosfeer,
welke hij om die woorden schept.

26
De dichter is de bedelaar bij uitnemendheid; hij leeft uitsluitend van goede gaven.

27
Ik wantrouw dichters die trots verklaren dat zij gewone mensen zijn. Het dichterschap
naar mijn opvatting is juist een wezenlijk, volkomen en altijd ànders-zijn. Een dichter
kent op zijn tijd honger en dorst, liefde en haat, alle menselijke deugden en gebreken:
maar dat alles op een gehéél àndere wijze dan zijn buurman.

28
Men kan geen twee vrouwen, de wereld en de muze, dienen.

29
Dezelfde zuinigheid, die den burger welgesteld maakt, maakt den dichter arm.

30
De dichter verricht ernstige werkzaamheden spelenderwijs, de burger wijdt zich aan
zinledige bezigheden met een dodelijke ernst.

31
Des burgers wijsheid leert: ‘de zaak gaat vóór het meisje’. De dichter antwoordt:
‘eerst komt het meisje, daarna het meisje, dan een reeks andere meisjes en en dan
de zaak nog lang niet’. Is het een wonder dat
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dichters en burgers elkander over en weer niet zetten kunnen?

32
De veelgeprezen werkelijkheidszin heb ik in mijn leven alleen bij dichters ontmoet.
Ambtenaren en handelaren bleken nooit te weten wat de werkelijkheid was en waar
zij haar zoeken moesten.

33
Nu of nooit, zegt de burger.
Dan liever nooit, antwoordt hem de dichter.

34
De burger heeft (soms) gedachten of gevoelens en zoekt dan naar de woorden,
welke daarbij passen. De dichter heeft woorden en zoekt naar passende gevoelens
en gedachten.

35
De dichter is inderdaad óók een mens; doch de burger is niets ànders dan dat.

36
De wrijving tussen dichter en burger komt voort uit het feit dat zij een volkomen
verschillende taal gebruiken welke zij echter beide Nederlands noemen.

37
De dichter rekent niet met jaartallen en heiligedagen. Voor hem gelden alleen Sint
Juttemis en het jaar nul.

38
De dichter moet kiezen tussen twee werelden, de wereld om hem en de wereld in
hem, tussen mode en zielsdrang. Kiest hij de eerste dan blijkt hij geen dichter te
zijn.
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Dichters hopen immer dat zij voor de eeuwigheid
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arbeiden en met het oog daarop gebruiken zij uitsluitend herinneringen als bouwstof.

40
Ik geloof dat het dichterschap één en ondeelbaar is, dat het zich alleen maar in een
veelheid van verschijningen openbaart.

41
Het is mogelijk dat een geleerde zich gevleid voelt, wanneer hij een licht genoemd
wordt; wil men een dichter prijzen en plezier doen, zo noeme men hem een diepe,
warme duisternis.

42
Zij die zich sluiten voor de poëzie worden daarbij door angst gedreven. Zij weten
bij ingeving dat zij al hun grondslagen zouden moeten opgeven, zo ze er zich mee
inlieten.

43
Poëzie heeft geen doel. Maar als zij een doel had, zou het geen ander kunnen zijn
dan ons te overtuigen van de heiligheid en de heerlijkheid van de Angst.

44
De schepper heeft de aarde uit het niet opgeroepen: de dichter heeft als taak
gekregen het aardse weer tot het niet terug te voeren.

45
Men moet altijd met het eenvoudige aanvangen. Eerst wanneer men erkent, dat
alles niets en niets alles is, kan men beginnen poëzie te lezen.

46
Zoals Ter Braak aan ieder belangrijk man een tweede gezicht toekent, ontdek ik in
ieder goed gedicht een tweede betekenis.
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47
Ik heb de overtuiging dat, als de wereld met alle mensen vergaat, de poëzie als een
Onaantastbare Mogelijkheid zou blijven voortbestaan om na X jaren in een nu nog
onbestaande wereld opnieuw verwezenlijkt te worden.

48
‘En rekent d'uitslag niet, maar telt het doel alleen’. Hieruit blijkt de tegenstelling
tussen zedeleer en kunst. In poëzie zijn de goede bedoelingen niets, de uitslag
alles.

49
De onbeperkte mededeelbaarheid door de boekdrukkunst ontstaan heeft alle
penneknechten, maar niet de dichters gebaat: de gemeente der uitverkorenen en
ingewijden is er niet door vergroot.

50
Dichters van deze tijd, titel van een bloemlezing, bevat een contradictio in terminis.
Want een dichter is slechts een dichter voor zover hij niet van zijn tijd, niet van deze
tijd, noch van enige tijd is.

51
Ik maak mij niet ernstig bezorgd over de uitbreiding van het mechaniek. Zolang er
geen dichtmachine bestaat, blijft mijn wereld onbereikbaar voor de machinisten.

52
Ik neem slechts met de grootste tegenzin duimkruid aan in ruil voor rijm: ik vind het
onbetamelijk gevonden voorwerpen ten eigen bate te verkopen.

53
De dichter leeft zijn gedicht, de lezer herleeft het: deze afstand kan nooit opgeheven
worden.
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54
Wanneer de dichter zich een lezer denkt, moet hij zich níét zijn broeder voorstellen,
doch tegelijkertijd zijn grootvader en zijn kleinzoon.

55
Ik stel belang in dichters die door de achterlijken als gevaarlijke nieuwlichters, door
de jagers op ijdele hedendaagsheid als hopeloos achterlijk beschouwd worden.

56
De gruwelijkste dwingeland en de wreedste raison d'état zijn wonderen van
vriendelijkheid en toegeeflijkheid vergeleken bij de muze.

57
De aartsvijand der dichters is de fabrikant, wiens bestaan is gegrondvest op aantal
en gelijkvormigheid, de twee gegevens, welke zij het hardgrondigst verafschuwen.

58
Vroeger werd de geschiedenis geschreven door dichters. De wetenschappelijke
geschiedschrijvers van thans zijn gevallen engelen.

59
De afkeer van poëzie heeft ten opzichte van de ziel hetzelfde gevolg als watervrees
voor het lijf: algehele vervuiling.

60
Ik geloof dat het één man niet gegeven is proza en poëzie te schrijven. Het proza
van den poëet is poëzie, de poëzie van de prozaïst is proza.
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4. De vijand
1
Ik noem burger hem die lacht om al wat mij heilige ernst is, die ernst maakt van al
waar ik om lach.

2
De burger staat altijd gereed om te delen als er geen kans op verlies bestaat. Hij
spreekt daarom van: Onze-Lieve-Heer maar van: Mijn Geld.

3
De burgerij zal nooit begrijpen welk een hoogmoed er nodig is om bescheiden te
zijn.

4
Het hinderlijke van den gemenen man ligt vrijwel uitsluitend in het feit dat hij zichzelf
een ongemenen man acht en diensvolgens handelt.

5
Macht maakt burgerlijk; alleen de oppositie kan zich humor veroorloven.

6
De burger zweert bij de klok en komt altijd te laat.

7
Men spreekt mij soms van mensen die bang zijn om te denken. Ik neem aan dat
dezulken niet denken kunnen. Wie kan denken, kan niet niet-denken.

8
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Bij de normale, welgeschapen burger is het tijdvak tussen kinderachtig en kinds
kort van duur.

9
Waaraan herkent gij den burger?
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Ik verkies de tien vogels in de lucht boven die ene in de hand; hij juist niet.

10
De burgerij is met de beste wil niet in staat de willekeurige verwisselbaarheid van
gelijk en ongelijk te erkennen, vandaar dat de verdraagzaamheid, helaas, zo
zeldzaam is.

11
De hoogmoedswaanzin van den burger, blijkt wel het duidelijkst uit zijn onbevangen
overtuiging, dat hij en ik dezélfde Nederlandse taal spreken.

12
Een doeltreffende uiteenzetting tussen een dichter en een burger behoort tot de
onmogelijkheden. De burger meent te zeggen wat hij meent. De dichter meent dat
hij niet zegt wat hij meent, omdat hij nooit zeker weet óf hij iets meent.

13
De oppermacht en de betekenis der poëzie blijken uit de vrees en de afwijzing,
welke de burgerij er tegenover stelt.

14
De burger, ook al is hij zich niets kwaads bewust, lijdt onder een onbepaald
schuldbesef en dit verklaart zijn afkeer van den dichter.

15
De burgerij zal nooit leren begrijpen dat er dingen zijn, welke uitsluitend door dichters
begrepen kunnen worden en dat dichters dichters zijn omdat zij en zij alléén die
dingen begrijpen.

16
De burger bindt zich door zijn woord, de dichter bevrijdt er zich door.
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17
De burger kent maar één plezier: zijn plicht. De dichter erkent maar één plicht: zijn
plezier.

18
De dichter is bezig als hij niets doet; de burger doet niets als hij bezig is.

19
De dichter kan alle gevoelens van den burger begrijpen en, als het pas geeft,
waarderen. Omgekeerd niet. Het meerdere sluit het mindere in.

20
De burgers pogen immer God voor hun persoonlijke belangen te winnen. De dichters
echter stellen zich belangeloos in dienst van God en maken het Hem daardoor
mogelijk zich in hun werk aan de wereld te openbaren.

21
De burger vereenzelvigt werkelijkheid en waarheid, voor den dichter vormen zij de
tegenstelling waar hij op leeft.

22
De burger bezoedelt, de dichter reinigt ieder woord dat hij toepast. Hij redt de taal
uit de vernedering van het dagelijks gebruik.

23
Het doet mij genoegen dat dichters ànders sterven dan burgers: de burger laat zijn
geld, de dichter zijn stem achter.

24
De verontwaardigde burger zeide: gij waant u zelf, naar het mij voorkomt, het
middelpunt van de wereld. De
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dichter antwoordde bedeesd: alleen het omgekeerde zou mogelijk kunnen zijn,
omdat ik zoveel groter dan de wereld ben.

25
Een dichter is in staat een burger op zijn juiste waarde te schatten. Het omgekeerde
behoort tot de volstrekte onmogelijkheden.

26
Er bestaat een aanzienlijk en wezenlijk verschil tussen een levende en een dode
burger. Ik zie geen onderscheid tussen een dode dichter en een levende.

27
Het verschil tussen een dichter en een notaris ligt hierin, dat de notaris zo nu en
dan ophoudt notaris te zijn. De dichter echter is altijd dichter; ook als hij slaapt, juist
als hij slaapt.

28
De burger bereikt soms iets met zelfkennis; de dichter altijd met beginselvaste
zelfoverschatting.

29
Er bestaat een verkeerde neiging om de begrippen ‘natuurlijk’ en ‘gewoon’ te
vereenzelvigen.
De dichter is op een volkomen natuurlijke wijze ongewoon; de burger op een
gewone, dat wil zeggen: vulgaire, wijze onnatuurlijk.

30
Het misverstand tussen de dichter en de burgerij berust geheel op het feit, dat de
dichter aan de banale kaarttafel des levens op zijn eigen houtje een ander spel (van
eigen vinding) speelt.

31
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gespannen naar hem op; wanneer een dwaas ‘ik’ zegt, wordt er rondom zachtjes
gelachen; wanneer de burger ‘ik’ zegt, wendt een ieder zich af alsof er een riool
opengegooid wordt.

32
Het spreekt, de ‘heren’ kennende, vanzelf, dat een kunstenaar zich gevleid voelt,
wanneer hij zijn naam zonder ‘heer’ ervoor gedrukt ziet.

33
De burger gebruikt het woord om zich het bestaande toe te eigenen. De dichter
zingt het onbestaande tot bestaan om het weg te kunnen schenken.

34
De burger wil vooruitgaan. Ik bekommer mij niet om richting. Het is mij voldoende
dat ik ga en als ik stilsta, ga ik nog.

35
De tegenstelling dichter-burger komt het duidelijkst tot uiting in het feit dat des
burgers zekerheden voor een dichter het toppunt van onzekerheid vormen. Het
omgekeerde gaat niet op. Omdat een dichter geen zekerheden bezit.

36
Men moet zich niet verbazen over 's dichters voorkeur voor de nacht: de burger is
het weerzinwekkendst wanneer het volle daglicht over zijn aangezicht schijnt.

37
De ambtenaren zijn niet belachelijk door het werk dat men hen doet verrichten. Zij
worden het echter zodra zij dit ernstig opnemen.

38
Het feit dat iemand goed, rechtvaardig, onbaatzuchtig,
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verstandig, verdraagzaam, geleerd, of geestdriftig is, geeft hem geen staatkundig
recht. Dit ontleent hij uitsluitend aan het feit dat hij bestaat. Vandaar dat redelijke
lieden zo weinig waarde aan staatkundige rechten hechten.

39
Wie werkelijk vrij wil zijn, moet niets verrichten.

40
Wie het gezelschap der mensen stelselmatig mijdt, toont daarmede zijn mensenliefde.
Hij wil de énige mens voor wie hij verantwoordelijk is, zichzelf, redden voor
bezoedeling en lafheid.

41
Hoezeer de burgerman verheffing vreest, blijkt wel heel duidelijk uit de lof besloten
in de aanduiding dat iemand ‘met beide poten op de aarde staat’. Hoe lofwaardig
is de koe, die er vier heeft om dat te doen.

42
Het slechte geweten van den burger verraadt zich onherroepelijk in zijn gehechtheid
aan de moraal.

43
Het ‘aanvoelen’ is een nieuwe wijze van liegen, die in de burgergemeenschap
aangewend wordt waar de gewone leugens falen.

44
De gemeenplaats is voor den burger, wat de zwemblaas voor de vis is: hij houdt er
zich drijvende en in evenwicht mede.

45
Wat de burgerij ernst noemt is in werkelijkheid aderverkalking.
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46
De geestelijke en morele herbewapening, hernieuwd zelfbewustzijn van het botste
burgerdom, dwingt ons tot geestelijke en morele dienstweigering.

47
Wanneer men ieder doel schuwt, heeft men bovendien het onschatbaar voordeel
níéts te bereiken en nérgens te komen.

48
Het woord burger is een diep gat in de grond, dat wij gebruiken om er al ons vuil en
onze afval in uit te storten.
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III Didaktische fragmenten
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1
Voortreffelijke kenners maken bij voorkeur gewag van een oorspronkelijke
scheppende kracht, welke in iedere uiting van poëzie aanwezig is. Ik geloof dat het
de voorkeur verdient hier te spreken van de vormende kracht, omdat voor mij
scheppen niet immer vormen beteekent. Vormen bestaat altijd in het opdringen van
een orde; doch men kan wanorde scheppen. Scheppen geschiedt ook zonder de
tussenkomst van de mens; terwijl vormgeving in de kunsten de wezenlijke
werkzaamheid van de persoonlijkheid aanduidt. Voortgaande op de
scheppingskracht, stelt de kriticus H. A. Mulder vast dat die aan de woorden een
verhoogde straalkracht geeft. Ook voor deze benaming gevoel ik weinig. Het begrip
‘stralen’ is mij te zeer met het uiterlijk verwant. Bovendien stralen niet alle woorden
in het gedicht. Ik ken doffe strophen, die juist door hun matheid indrukwekkend en
overtuigend zijn. En ten slotte verbind ik met stralen een gevoel van tijdelijkheid. Al
wat straalt raakt ééns uitgestraald en bereikt een beperkte werking. Stel u voor dat
ik aan eenig voorwerp, bijvoorbeeld door een bewerking met fosfor, straalkracht
weet te geven, dan verander ik daarmede niet de samenstelling van mijn
oorspronkelijk voorwerp. Wanneer ik echter een woord ‘poëtisch’ maak, is het
mogelijk maar niet onvermijdelijk dat het gaat stralen, maar zeer zeker verkrijgt het
met een ander, hoger doel, een andere samenstelling: het krijgt nieuwe
eigenschappen, oefent een geheel nieuwe werking uit, wordt tot een nieuwe zin
verheven. Het poëtische ligt dus hierin dat het woord van zijn strikte beteekenis
verlost wordt en daardoor tezelfdertijd eindeloos verschillend kan zijn. De boom in
het gedicht is meestal inderdaad een boom, maar tegelijk iets geheel anders dan
enige boom ooit was of zal zijn. Hier bevinden wij ons dus op hetzèlfde ogenblik in
twee werelden, welke elkander doordringen en gescheiden blijven. En zo kom ik
tot mijn overtuiging dat poëzie altijd dubbelzinnigheid is. In poëzie bezit het woord
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een aardse en een bovenaardse zin, welke nooit geheel met elkaar overeenstemmen.
En juist in dit verschil schuilt de bekoring van de poëzie. Het kan dus niet anders of
poëzie moet misverstand wekken. De meeste medemensen kunnen maar niet vatten
hoe het mogelijk is om met woorden voor aardse begrippen gemaakt, bovenaardse
op te roepen. Zij beschouwen dat als misbruik.
Overal waar dubbelzinnigheid optreedt ontstaat een mogelijkheid tot poëzie. De
poëzie in een schilderij bloeit op in de marge tussen werkelijkheid en voorstelling,
dat wil zeggen in wat onverbeeldbaar is en toch uitgedrukt wordt. Het poëtische is
dus het principieel onbegrijpelijke in alles, om alles héén. Zoo bestaat de mogelijkheid
dat voorwerpen voor dagelijks nuchter gebruik bestemd, in een zeer bepaalde
tesamenhang gebracht, op zijn onverwachts een poëtische werking uitoefenen
omdat hun een beteekenis geschonken werd, welke niets met hun practische
beteekenis te maken heeft. Deze mogelijkheid is te allen tijde erkend, doch eerst
door de surrealisten stelselmatig uitgebuit. Ook van dit vreemde verschijnsel zien
wij, gelukkig zelden, voorbeelden in het gewone bestaan. Het komt voor dat een
gewoon ding, laten we zeggen: een schaar, in een bepaalde schikking of onder een
bepaalde verlichting, ons opeens in een staat van verhevigd en verinnigd leven
(angst, verwachting, erotische bewogenheid) kan brengen. Het werktuig is
dubbelzinnig geworden, het behoudt zijn nut, maar werd tegelijkertijd het zinnebeeld
van een ganse wereld van onwereldse gewaarwordingen. Het klassieke voorbeeld
van een poëtisch voorwerp, van het verheven misverstand, is het kruis, in de
werkelijkheid en voor den wereldling twee stukken hout, voor den gelovige en den
dichter, een heerlijkheid van belofte en overgave.
Ik erken ook de aanwezigheid van enkele poëtische persoonlijkheden, mensen
die de metaphysische dubbelzinnigheid tot de grondslag van hun wezen en leven
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gemaakt hebben. Het merkwaardigste voorbeeld hiervan blijft voor mij altijd Arthur
van Schendel. Ik reken hem tot de weinigen die, doodgewoon, een heldere en
doorzichtige staat voeren, die niets versteken omdat zij er geen prijs op stellen zich
anders voor te doen dan zij zijn en die toch, in hun oogopslag, in hun natuurlijke
gebaren, verraden, hoe zij in verbinding staan met sferen, waar wij geen toegang
hebben, hoe zij dingen weten, zoo hoog en wonderlijk, dat wij er het bestaan niet
van vermoeden. De oppervlakkige bezoeker ziet in Arthur van Schendel een
bedaarde en bedachtzame Hollander van goeden huize, zeer aan zijn vaste
gewoonten en zijn regenscherm gehecht en die rustig, weloverwogen spreekt. Déze
Van Schendel bezit ook in hoge mate de zin voor afgeslotenheid, welke ons volk
kenmerkt. Hij leeft opgaande in zijn gezin en zijn arbeid, omringd door de vriendschap
van enkele getrouwen, binnen zijn cirkel, zonder meer dan strikt nodig is in verbinding
met de buitenwereld te treden. Volkomen onopvallendheid is nog altijd het beste
middel om ons innerlijk bestaan tegen alle aanslagen van buiten af te vrijwaren.
Kunstenaars leiden altijd een dubbel leven: één op aarde en één op een planeet
die niet bestaat. En hun grootste zorg is die twee vormen-van-zijn, welke in oorsprong
en doel, in wezen en tekens verschillen, gescheiden te houden. Zij die hun aardse
bestaan bovenaards trachten te leven, eindigen in zelfmoord en die hun bovenaardse
wezen tot een aards bestaan willen dwingen, moeten ten slotte afstand doen van
hun voorrechten en doden hun beter-ik: wanneer men de tweeheid welke het wezen
van den kunstenaar uitmaakt wil opheffen komt men te staan voor twee ondergangen:
graf of slavernij. Maar ook op een gemeenzamer plan schept de persoonlijkheid
van een Van Schendel het misverstand, dat niet alleen van de poëzie maar ook van
alle humor de grondslag is. Zo geloofden enkele van zijn jeugdkameraden, rotsvast,
dat hij behalve een prachtig prozaschrijver ook een geheime afgezant van den
Russischen
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Tsaar was. Een legende van een zo verrukkelijke ongerijmdheid weeft zich nooit
om een simpel staatsburger, om een man zonder Geheim.
En ten slotte geloof ik in poëtische gebeurtenissen. Gebeurtenissen alweer met
meer dan één betekenis. Wij zien hoe zij zich nuchter en zakelijk voor onze ogen
afspelen, doch wij weten bij ingeving dat zij een verborgen bedoeling hebben en
deze bedoeling gaat dwars in tegen de slotsom welke wij uit de werkelijkheid trekken:
schijn en wezen, volmaakte tegenstelling, in één beeld opgelost en gescheiden
gebleven; zooals het aardse en het hemelse woord zich in dezelfde afbeelding
openbaren. Uit het feit dat het openbare en het geheime leven zich, ondanks hun
onverenigbaarheid, van hetzelfde beeld en hetzelfde teken bedienen, bloeit het
wonderlijke verschijnsel de poëzie op. Dit zelfde feit is echter voor het geheime
leven het énige middel om zich te handhaven. Alleen wat in het volle daglicht openligt
kan het geheim bevatten. Schemering en schaduw zijn slechts geheimzinnigheden:
populaire spotvormen van het geheim. Het raadsel is geen mysterie. Het mysterie
ontstaat pas daar waar raadsel en oplossing één geworden zijn. En op die erkenning
wordt de scheiding tussen leken en ingewijden gemaakt. Het staat niet aan de mens
het geheim te ontdekken. Het geheim kiest zich een mens uit. De kunstenaar is dus
oppermachtig èn horig. En slechts hen noemt men meesters, die de nederigste
slaven zijn. Overal: dubbelzinnigheid.

2
Terugkerende tot de stelling van Mulder zou ik de poëtische werking van het woord
niet in zijn straalkracht zoeken, maar, in navolging van Van Wyk Louw, in de innerlijke
spanning tussen twee werelden. Het woord in een gedicht draagt een negatieve en
een positieve, een aardse en een hemelse lading en tussen die polen ontstaat een
spanning, die zich, zonder daardoor in heftigheid of duur te verminderen, mededeelt
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aan al wie er ontvankelijk voor is. Wanneer een rijmproeve, een schilderstuk, een
toonzetting tot in hun laatste schuilhoeken doorzocht en geheel begrepen kunnen
worden, hebben wij de zekerheid dat daarin van poëzie geen sprake kan zijn. En
zij die in het kunstwerk alléén maar het begrijpelijke weten te ontdekken, zijn te
enenmale ontoegankelijk voor de poëzie. Wie behoefte gevoelt aan de omgang met
poëzie, moet beginnen met het zo ver te brengen, dat hij het wonder doodgewoon
en al het tot-dusver-gewone volkomen onbelangrijk gaat vinden. Hij moet een
schuilplaats vinden in het heerlijk ledige niemandsland dat tussen schijn en wezen
inligt om twee levens tegelijk te kunnen leven.

3
Ik was in de gelegenheid de werkwijze van vele dichters in en buiten Nederland van
nabij gade te slaan en ik heb steeds oprecht belang gesteld in al wat mij zou kunnen
inlichten omtrent de oorsprongen van iedere kunst, van de dichtkunst in het bijzonder.
Ik ben ook van mening dat het onderwijs in de letterkunde in de loop der tijden een
verkeerde richting uitgegaan is. Men behandelt de geschiedenis der letterkunde
zonder eerst te openbaren wát letterkunde is, hoe zij ontstaat, welke werking er van
uitgaat; met andere woorden, men vergast de jeugd op de geschiedenis van ‘iets’,
waarvan hij aard noch betekenis kent. De leraren en hoogleraren houden zich zo
niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak bezig met voldongen feiten en
levensbijzonderheden. Zij nemen een gedicht, een treurspel, een roman zoals die
voor ons ligt en vermaken zich met persoonlijke uitleggingen of met speuren naar
invloeden en verbanden. Voorts scheppen zij een uitbundig behagen in
levensbijzonderheden van schrijvers. Ik zou niet gaarne alle belang aan deze
onderzoekingen willen ontzeggen, ik geloof alleen dat het op zijn best een
tweedehands belang kan zijn. Hoofdzaak is het kunstwerk, los van duur en omgeving
beschouwd. Al wat er aan tijdelijks
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en plaatselijks in het gedicht schuilt, maakt de zwakheid er van uit. Het gedicht gaat
altijd aan nu en hier te gronde; want het hedendaagse wordt spoediger dan men
vermoedt onverstaanbaar en wat in een bepaalde kring gangbaar is, wijst men
elders af. Het wonder der poëzie blijkt hieruit dat een middeleeuwse minneklacht
ons nu nog tot in ons diepste wezen ontroeren kan en dat Verlaine, die te Parijs
dichtte en met hart en ziel aan Parijs gebonden was, in staat is jonge mensen in
Patagonië tot tranen toe te bewegen. Wij lezen het beste van Hooft en Breero of
het gisteren geschreven ware en Lorca, al is hij Spaanser dan Spaans, staat ons
in elk opzicht nader dan onze buurman, wanneer die ontoegankelijk voor de poëzie
blijkt. Alle werkelijk goede en blijvende gedichten kan men lezen zonder énige
geschied- en aardrijkskundige toelichtingen. Die gedichten van Vondel waar de
geleerden nog steeds aantekeningen bij maken, zijn de minste in waarde. De meeste
van zijn tijdzangen en hekeldichten zijn voor ons niet meer dan bescheiden
merkwaardigheden en zijn werkelijke poëtische opvluchten door een ieder nu nog
volkomen te verstaan. Zij ontroeren onmiddellijk elkeen, voor poëzie ontvankelijk,
ook al zou hij de naam des dichters niet kennen.
Een gedicht is dus nooit ‘mooi’, omdat de schrijver ervan een boeiend leven geleid
heeft en evenmin, omdat het belangwekkende gegevens betreffende bepaalde
gebeurtenissen bevat. Een gedicht is alleen maar ‘mooi’ omdat en voor zoverre het
poëzie is. De geschiedenis der letterkunde werd door vakgeleerden ten bate van
vakgeleerden opgebouwd en kan, hoe boeiend en belangrijk op zichzelf ook, slechts
in zeer geringe mate bijdragen tot een diepere kennis der letterkunde. Deze
wetenschap houdt zich te gretig bezig met de wereldse verhoudingen welke zich
óm de poëzie gegroepeerd hebben, terwijl het wezen en het geheim der poëzie
uitsluitend in haar onwereldsheid schuilt.
Drie beroemde Franse schrijvers Valéry, Paulhan en Baldensperger, een dichter,
een wijsgeer en een histo

Jan Greshoff, Legkaart

63
ricus, hebben de eenzijdigheid van de gangbare geschiedschrijving der letterkunde
vastgesteld en betreurd. De laatste echter voegt er, niet ten onrechte, aan toe, dat
deze staat van zaken voortkomt uit de onoverkomelijke moeilijkheid om over de
werkelijk belangrijke feiten, welke zich diep in de verborgenheid der schrijvers
afspelen en daardoor de aard van het werk bepalen, enige betrouwbare en bruikbare
gegevens te verkrijgen. Het aanvankelijke bezwaar ligt in het omschrijven van wat
men ‘le fait littéraire’ pleegt te noemen. Wij leven, zodra wij ons met deze zaken
bezighouden, in een wereld van imponderabilia. Niets staat er vast, niets kan volledig
en nauwkeurig waargenomen worden: een landschap van verre, steeds wisselende
nevelfiguren. Baldensperger stelt ons deze omschrijving voor:
‘Le fait littéraire, dans son principe, exprime par des mots un instant de la vie,
perçu par un esprit qui ne se contente pas de la traverser, ne prétend pas agir sur
lui pour le modifier, mais qui cherche à le fixer en lui donnant un équivalent verbale
approprié.’
Ik vind dit tegelijkertijd te simplistisch en te ingewikkeld. Maar bovenal heb ik er
op tegen dat het wezenlijke er niet in vervat is. Namelijk de vraag: wat drijft die geest
er toe juist dát bewuste ogenblik in een taalvorm vast te leggen en waarom begeren
slechts enkelen dat bewuste ogenblik in een taalvorm vast te leggen en waarom
gelukt het bijna niemand?
Ook ligt in het woord ‘équivalent’ wèl de wezenlijke dubbelzinnigheid besloten,
maar het drukt deze niet duidelijk en stellig genoeg uit.
Hij benadert het vraagstuk dat ons bezighoudt iets dichter in de volgende zinsnede,
welke tenminste het voordeel heeft vaag en twijfelend te zijn, gelijk bij dit onderwerp
past.
‘De eenvoudige werking, welke een klein aantal verschijnselen uit de menigte der
verschijnselen losmaakt, welke zich hier en niet elders om een kern rangschikken
en die willen leven, deze uiterst fijne geboorte is be
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zwaarlijk nader vast te leggen. Om deze gebeurtenis nader te bestuderen zou men
in staat moeten zijn het onzichtbare waar te nemen en bovenal om te midden van
de drift die er de kern van is, een eigenaardige werking van het verstand te
handhaven’.
Dit wil dus niets meer of minder zeggen, dat het onmogelijk blijkt om op welke
wijze ook aanwezig te zijn bij de geboorte van een kunstwerk en er de verschillende
ogenblikken en overgangen van te onderzoeken en te beschrijven. Deze onmacht
van den mens tegenover een verschijnsel waar hij deel aan heeft zonder er iets van
te begrijpen, geeft ons het recht op het gebruik van het woord ‘wonder’.
Wij moeten uitgaan van het feit dat er nu eenmaal mensen bestaan, onderhevig
aan zulke heftige spanningen, dat zij zich ontladen moeten willen zij niet ondergaan.
Hoe die innerlijke spanningen veroorzaakt en waardoor zij bepaald worden, kunnen
wij niet nagaan, niet vermoeden zelfs. Men heeft aan wat ik spanning noem tal van
namen gegeven, waarvan ingeving (inspiratie) de meest gangbare is. Het woord
ingeving is voortreffelijk gevormd: het geeft duidelijk aan dat ‘iets’ gegéven wordt
en dat er dus een gever is en bovendien een gever, die in hem huist. De dichter is
dus het middel, waarvan een boven hem staande, doch in hem werkende macht,
zich bedient om zich te openbaren.
Hij ontlaadt zich niet in woorden, maar in een rhythme. Het rhythme blijft dus het
wezen van alle poëzie en het is de innerlijke beweging, welke zich buiten het
bewogen wezen voortzet en de macht bezit andere wezens innerlijk te treffen en in
beweging te brengen. Het woord en de woordkeuze is van tweederangs belang;
hoofdzaak, in poëzie, is de groepering en niet de zin der woorden en de golving,
welke die groepering bindt en in beweging houdt. Wil men dus poëzie erkennen en
genieten, moet men zich ontvankelijk maken voor rhythme. Men moet worden als
het kristal dat mede trilt als het in aanraking met een trillende stemvork gebracht
wordt.
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Een dichter dicht dus om der wille van en gedreven door het rhythme, dat hem
voortstuwt. Het woord dient in de poëzie het rhythme en nooit iets zo zwaars en
donkers als een ‘betekenis’ is. Hij draagt voor hij begint te schrijven soms maanden
lang een rhythme in zich. Dit nu verdicht zich, meestal plotseling, tot woorden, die
gewoonlijk blijken niet de juiste woorden te zijn. Het komt maar hoogst zelden voor
dat een dichter zijn gedicht in een onherroepelijke vorm, volledig en opeens vindt.
Wel weet ik enkele voorbeelden, waarin, zoals bij dr. P. C. Boutens het geval is, de
dichter het moeizaam werk volkomen in zijn hoofd verricht en pas de einduitslag op
schrift stelt. Maar een ieder begrijpt dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen
opschrijven en onthouden. Hoofdzaak is dat het maken van het gedicht, dat wil
zeggen het vinden van de woorden, die het rhythme dragen en verwezenlijken,
meestal een langdurige arbeid is.
Het schrijven van poëzie is het voorzichtig zoeken van woordverbindingen, die
in staat zijn de rhythmische kracht niet alleen te binden, maar ook over te brengen
op ontvankelijke lezers.
De inspiratie, waar men vroeger dweepziek en later spottend over sprak, is niet,
wat nog steeds velen denken, het vinden van een onderwerp om te bedichten, maar
de ontdekking in zichzelf van een rhythmischen wil die oppermachtig wordt en
onwederstaanbaar naar zijn vorm dringt.
Wanneer men zich met ernst en overgave aan het lezen van poëzie wil zetten,
moet men zich vooraf doordringen van enige aanvankelijke voorwaarden. Men moet
in het gedicht geen betekenis in de gewone zin des woord zoeken, omdat de
betekenis in het gedicht ongewoon is en niet in woorden en voorstellingen zetelt,
doch in rhythmische wendingen. Het gedicht kan een verhaal, een bekentenis, een
beschrijving, een aanroep, een klacht, een kreet van angst of verrukking zijn, maar
de waarde ervan wordt toch nooit door één van die verschijnselen bepaald.
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Men kan van een boeiend en aandoenlijk verhaal een slecht gedicht maken; een
mens kan diep en verschrikkelijk lijden en daar afschuwelijke verzen van maken.
Deze beschouwingen dienen dus slechts om de lezers uit te nodigen tot één ding:
van het gedicht niets ánders te verlangen dan dat het poëzie, dat wil zeggen, een
wonder zij.
Men moet zich in het hoofd prenten, dat een dichter nooit iets zeggen wil! Vandaar
dat ik dit aanvankelijk voorschrift herhaal.

4
Iemand die iets wil zeggen gebruikt daarvoor het dagelijks proza, dat voor al zijn
taal- en tijdgenoten verstaanbaar is. Van ‘willen’ kan in poëzie nooit sprake zijn en
evenmin van ‘zeggen’. De dichter moet of hij wil of niet, zich bevrijden van een
ondraaglijk geworden innerlijke spanning. Hij kan dat slechts doen door die te
veranderen in een rhythmische beweging, welke zich buiten zijn wezen voortzet in
het vers. Een kind zelfs moet verstaan, dat hij daarbij geen rekening kan houden
met de eisen of verlangens der buitenstaanders, die het publiek vormen. Maar onder
dat publiek zijn er enkelen in staat die rhythmische golven op te vangen en weer
om te zetten in een innerlijke spanning. Het is onjuist te zeggen, dat de dichter aldus
zijn ontroering op zijn lezers overbrengt. Iedere ontroering is onherroepelijk aan een
persoonlijkheid gebonden en kan niet overgebracht worden. De ontroering des
dichters schept door middel van de vorm een mogelijkheid om bij anderen een
ontroering te wekken. De dichter is een muziekinstrument dat door onbekende
machten bespeeld wordt. Een-groot-dichter-zijn is daarom een genade en nimmer
een verdienste. Wie zich verhovaardigt op zijn dichterschap kent zichzelf niet en
miskent de heerlijkheid van zijn roeping. Hij vergeet dat hij slechts geven kan wat
hem geschonken werd. En aangezien ‘zeggen’ in het bovenaangehaald verband,
onverenigbaar is met het rhythmisch woord en naar ‘willen’ niet gevraagd
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wordt zolang men werktuig is, hebben wij, en naar ik hoop voorgoed, afgedaan met
het ‘willen-zeggen’ dat telkens weer opduikt.
Een gedicht heeft ook nooit een betekenis in de zin, welke stellers van nuchtere
vragen aan dat woord hechten. De betekenis van het gedicht is namelijk volkomen
onafhankelijk van de overgeleverde betekenis van de woorden en
woordgroeperingen, waar het uit samengesteld is. De dichter gebruikt weliswaar
gangbare woorden, doch op een eigenaardige wijze. Dit gebruiken bestaat hierin,
dat hij er de normale betekenis aan ontneemt en daardoor zowel roeping als werking
van het woord wezenlijk wijzigt. De woorden in het gedicht zijn dan niet meer
aanduidingen van wereldse werkelijkheden, doch toverformules, welke onbekende
werelden scheppen en toegankelijk maken. Anders gezegd: in het dagelijks gebruik
dienen de woorden om aanwezige zaken of bekende begrippen aan te wijzen; in
poëzie roepen zij nieuwe gestalten op en wekken zij onvermoede begrippen. De
taal die in de wereld een dienende taak heeft, dwingt in de poëzie den mens tot zijn
dienst. Het lijkt mij dan ook verkeerd om te spreken van de taalbeheersing des
dichters, want het is de taal die den dichter beheerst.
Misschien is het nuttig hier een simpel voorbeeld in te lassen. Wanneer een
landeigenaar tegen zijn boswachter zegt: ‘hak die boom om’, heeft hij daarmee een
strak omlijnde bedoeling, welke door den hoorder begrepen wordt, zodat aan het
uitspreken van deze volzin practische gevolgen verbonden zijn: de boom wordt
omgehakt. Wanneer een dichter een gedicht zou beginnen met juist de zelfde uitroep:
‘hak die boom om’, ontdekken wij hoe opeens alles anders is. Om te beginnen is er
geen boom aanwezig en niemand om enige boom om te hakken. Die boom is dan
ook geen boom, maar een teken dat een gevoelswaarde vertegenwoordigt. Ook
het woord hakken heeft niets te maken met de handeling, welke in het eerste geval
de boswachter uitvoert of doet uitvoeren. De dichter wil innerlijke
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verschijnselen, welke hem een wijder uitzicht versperren, door een krachtige
geestelijke handeling onschadelijk maken. Hij richt zich daartoe tot een denkbeeldige
broederschap om hem heen geschaard en spoort die aan tot een daad: hak om de
boom, opdat.... etc., etc. Het is een kenmerk van iedere dichterlijke uiting, dat er
géén practische uitwerking aan verbonden is. Zo ook hier: het bos wordt geen boom
armer door een versregel, wèl door het bevel des landeigenaars.
Ik geloof hier duidelijk te hebben aangetoond hoe er twee werelden zijn, welke
slechts enkele uiterlijkheden gemeen hebben: de aardse en de poëtische
werkelijkheid. Of om andere termen te gebruiken: werkelijkheden en verbeelding.
Wij zagen hoe dezèlfde woorden in de éérste wereld een volkomen andere betekenis
en uitwerking hebben, dan in een tweede.
In het dagelijks leven hebben de woorden immer een vaste verbintenis met
verleden, heden, toekomst, zij duiden een herinnering, een gebod, een wens aan
en staan altijd in een onmiddellijke betrekking tot de werkelijkheid. In de poëzie
bestaan geen tijdsonderscheidingen en bestaat geen werkelijkheid. Een dichter kan
naar waarheid en in volle overtuiging zeggen: ik ben Solon of een griffioen, of ik ben
geboren in het jaar 2000. Wanneer de heer Jansen mededeelt: ik zie een boom,
dan kan dat niet anders beduiden dan het feit, dat zijn netvlies het beeld van een
boom heeft vastgelegd. Wanneer een dichter zegt: ik zie een boom, zit hij op zijn
kamer of in een koffijhuis, terwijl er in geen mijlen in het rond een sprankje groen
of het kleinste takje te bespeuren valt.

5
Ik heb eens geschreven: ‘de dichter liegt ter wille van de waarheid’. Hier zijn enige
welmenende mannen boos over geworden. Zij toonden zodoende aan, dat zij geen
begrip van poëzie bezaten. Voor een ieder die dit wel heeft, bevat mijn formule
‘l'enfance de l'art’ en is op een aanvankelijke, ja kinderlijke wijze vanzelfspre
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kend. De dichter liegt naar aardse maatstaven beoordeeld, met het doel des te
zuiverder een bovenaardse waarheid te kunnen openbaren.
Wil men een voorbeeld?
Iedere goede versregel levert er een op, ik doe dus een willekeurige keuze:
‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken’
Deze uitspraak bevat een aantal duidelijke onwaarheden. Ten eerste weent een
volwassen man niet zo maar in het wilde weg en zeker niet over enige ontijdig
geplukte bloemetjes. Ten tweede kon hij, zo hij werkelijk geweend had, niet
tegelijkertijd schrijven. Een zo ingewikkeld bedrijf als het opbouwen van een
klinkdicht, is met de beste wil ter wereld niet al wenende tot een goed einde te
brengen. Bovendien was terwijl Kloos aan zijn schrijftafel zat de grond niet met
afgerukte knoppen bezaaid. Deze versregel is dus volgens de uiterlijke werkelijkheid
van a tot z één leugen. Deze onmiskenbare onwaarheden worden echter
gerechtvaardigd omdat zij onmisbaar zijn, om aan een innerlijke waarheid vorm te
geven. Men kan deze tegenstelling, gelijk ik al opmerkte, uit ieder gedicht, dat die
naam verdient, afscheiden.
Deze voor de hand liggende voorbeelden hebben slechts één doel: de lezers
ervan te doordringen, dat er twee werelden bestaan ieder met eigen wetten, een
eigen logica, een eigen economie en een eigen zedeleer. En deze twee werelden:
werkelijkheid en verbeelding, blijven onherroepelijk gescheiden, zodat men nimmer
de een met of uit de ander verklaren kan. Wil men dus poëzie genieten of beoordelen,
moet men in staat zijn zonder de aarde prijs te geven ‘het andere Iand’ te betreden.
Het gesproken woord (aarde) is wezenlijk anders dan poëzie (hemel) en dat
anders-zijn is in geringe mate afhankelijk van versmaat en rijm. Wil men dus in alle
ernst en oprechtheid tot de poëzie naderen, moet men beginnen zich los te maken
van de dagelijkse vooroordelen betreffende ‘betekenis’, ‘bedoeling’, ‘zin’, ‘strekking’,
‘lering’. Men moet er zich diep van door
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dringen, dat alle poëzie volstrekt doelloos is en dat de doelloosheid een uiting tot
poëtische mogelijkheid verheft.
Een dichter die naam waardig, wil niet onderwijzen, niet biechten, niet getuigen,
niet zingen, niet schilderen, hij wil niets mededelen, niets bewijzen. Hij wil niets. Het
gedicht is de verhevenste vorm van wat André Gide ‘l'acte gratuit’ noemt, de enige
daad, welke onze innerlijke aandacht waard is. Het gedicht is dus een afgerond,
onveranderlijk geheel, dat zijn oorsprong en zijn doel in zichzelf besloten houdt. Het
blote feit dat het ìs, rechtvaardigt zijn bestaan en bepaalt zijn doel. Hieruit volgt
vanzelf dat de dichter niet een beter, wijzer, rijker, zuiverder of meer vergeestelijkt
mens dan wie ter wereld ook behoeft te zijn. De dichter onderscheidt zich van zijn
medemensen alleen doordat hij uitverkoren werd om de stem van een onwerelds
leven te worden. Het is dan ook verkeerd te spreken over het maken van gedichten.
Gedichten worden niet gemaakt, doch aan hun maker geschonken of liever nog
opgedrongen; het onkenbare wordt kenbaar door het wonder van de vorm, dat zich
buiten zijn wil en weten, in hem voltrekt.
Ik heb met opzet de vraagstukken in verband met poëzie zo scherp en eenvoudig
mogelijk gesteld, omdat ik bij ervaring weet, dat velen vreemd tegenover een gedicht
blijven staan, doordat zij dat met een wereldse geest naderen. Daar ik gaarne alle
misverstanden, behalve het misverstand dat poëzie heet, zou willen verwijderen,
heb ik zo vurig de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid om poëzie en werkelijkheid
te vereenzelvigen èn tegelijkertijd gescheiden te houden.

6
Al zouden wij er van overtuigd zijn, dat het in een tijd als deze plicht is méér aan de
toekomst dan aan het verleden te denken, moeten wij daarbij doordrongen zijn van
het feit, dat die toekomst voor een groot en wezen
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lijk deel door het verleden bepaald zal moeten worden. Wat er na de verleden of
komende oorlog ook veranderen moge, deze veranderingen kunnen alleen maar
nuttig zijn wanneer zij zich voltrekken op de grondslag van ons door de overlevering
gevormd volkswezen. Het klakkeloos aanvaarden van nieuwigheden brengt nimmer
baat. Het nieuwe moet de natuurlijke slotsom van een eigen ontwikkeling zijn. Alleen
heeft waarde wat wij vinden of veroveren, nóóit wat ons wordt opgedrongen of wat
wij zonder innerlijke noodzaak van buitenaf aanvaarden.
Schrijvende in 1941, hoor ik dikwijls profeten-die-brood-eten verkondigen, dat na
de vrede alles anders zal worden. Ik geloof daar niet aan, maar als het zo was, zou
dat voor mij het eind van alle dingen betekenen. Ik houd er mij aan, dat de
veranderingen, welke zich na de oorlog ongetwijfeld zullen voltrekken, alleen van
ondergeschikte aard kunnen zijn. Zij betreffen de regeling van de stoffelijke zaken
en de onderlinge verstandhouding der volken. Maar de drift, die door alle wijzigingen
heen zichzelf gelijk blijft, zullen wij, daar heb ik een onuitroeibaar vertrouwen in, na
de bevrijding onaangetast terugvinden. En daar is het in laatste aanleg toch om te
doen.
Wie zich bewust of onbewust van het verleden losmaakt, kan daarmede de
toekomst nimmer dienen. Alléén zij, die het oude innig doorleefd hebben, zijn
gerechtigd voor het nieuwe te pleiten. Ook in deze tijden leeft ieder het nuttigst in
zijn eigen sfeer. Daarom voel ik dikwijls onwederstaanbare behoefte mij terug te
denken in de letterkundige spanningen van voor het rampjaar.
En hoe meer ik dit doe, hoe vaster de overtuiging wordt, dat er juist in de laatste
vijf jaar voor de inval in ons land een indringend geestelijk leven gevoerd werd. Tal
van vraagstukken werden door de jongere kunstenaars behandeld en niet zelden
in een boeiende vorm voorgesteld. De angst, die door alle eeuwen heen een van
de sterkste prikkels tot poëzie geweest is, gaf
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aan het geestelijk verkeer een beklemmende en tegelijkertijd verrukkelijke toon.
Het is de taak van de dichters om te allen tijde de betrekkelijke waarde van de
werkelijkheid aan te tonen. Zij moeten verkondigen, dat alle aardse zorgen tijdelijk
zijn en hun oplossing vinden in de goede dood. Zij moeten het duidelijk maken, hoe
er belangen zijn, die de tijd trotseren en die ieder geslacht opnieuw met zorg en
hoop vervullen. De poëzie, en de daarmee verbonden vraagstukken van vorm,
hebben het onschatbare nut dat zij ons, temidden van de barste verschrikkingen
der werkelijkheid, het uitzicht openen op een bovenwerelds bestaan, dat in deze
wereld geleefd kan worden. De poëzie, door Anatole France de zuster van de dood
genoemd, verzoent ons met het leven, omdat zij ons openbaart dat dit leven het
ware leven niet is.
In zulk een bui van heimwee naar het verleden blader ik gaarne in oude papieren,
die rijk zijn aan herinneringen. Zo vond ik een debat tussen twee van de boeiendste
schrijvers, die ons land rijk is: Hendrik de Vries en S. Vestdijk. Dit debat werd, langs
mij, dat wil zeggen in een briefwisseling met mij gevoerd. Ik stel er prijs op juist nu
de stem van die voortreffelijke schrijvers, kenmerkend voor het tijdperk waaraan ik
met innige vertedering terugdenk, te doen weerklinken. Vroeger in de gulden dagen
vóór 10 Mei had ik een enkele keer het voorrecht een brief uit Groningen te
ontvangen, prachtig gelijkmatig en onleesbaar gegraveerd en ondertekend met de
naam van Hendrik de Vries, die alle minnaars der poëzie vertrouwd en lief is. Nu ik
uit het gezicht verdwenen ben, overkomt mij dit helaas niet meer.
In 1937 schreef hij mij het navolgende, naar aanleiding van Vestdijks voorrede
bij de Kaleidoscoopuitgave van mijn Verzamelde Gedichten, welke later door den
schrijver gedeeltelijk, zonder grafische voorstellingen, werd opgenomen in zijn
bundel verhandelingen: ‘Lier en Lancet’:
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‘Vestdijk, wiens voortreffelijke studie ik overigens wel van a tot z onderschrijf, ziet
m.i. niet zuiver de betekenis, die de correcte versificatie en de virtuoze techniek
voor u hebben. Hij is er stellig het dichtst bij, waar hij spreekt over het “wetmatig
samengaan van contrasterende instellingen”, hij bedoelt hierin echter alleen de
psychologische structuur van den dichter, niet de in andere zin wetmatige samengang
(harmonie) van deze stellingen in het nieuwe organisme: het gedicht. Het is voor
mij juist de souvereine “tegenwoordigheid van geest”, de (ook intellectuele) luciditeit,
die de intieme bekoring, het vertrouwenwekkende van uw poëzie uitmaken, waaraan
deze beheerste techniek beantwoordt. Wanneer u zelf ook maar even struikelde of
aarzelde bij het nemen van de hindernissen, zou niet alleen de gratie van de
beweging verloren zijn, maar zou ook degene, die op uw schouder zit zijn vertrouwen
kwijt raken.
Ik geloof, dat juist hier, en hier alleen, de onvergelijkelijke analyticus Vestdijk dupe
is van een vooroordeel, dat ook zijn eigen ontwikkeling als dichter in de weg staat:
hij meent, dat een normale versificatie op zichzelf al iets banaals is (wat het evenmin
is als normaal gebruik van de grammatica) en van de banaliteit verlost moet worden,
niet door verdere perfectionnering of specialisatie maar door een soort sabotage,
die bedoeld is als verdoezeling, doch in waarheid irriterend en verwarrend werkt.
Ook op het verstaan van de zin. Want de taal (vorm), die in de tijd verloopt, wordt
alleen opgenomen dank zij de voortdurende werkzaamheid van het geheugen; de
versfactoren, maat en rijm, komen hieraan krachtdadig te hulp (zoals blijkt uit de
veel geëxploiteerde gemakkelijkheid om verzen van buiten te leren); hoe zuiverder
deze worden toegepast, hoe meer ze het gehele opnemingsproces vergemakkelijken.
Men spreekt tegenwoordig veel, al te veel voorzeker van
minderwaardigheidscomplexen, ik heb wel het gevoel, dat althans de rijmtechniek
door iets dergelijks wordt aangevreten.’
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Ik vroeg daarop Vestdijks oordeel. Hij antwoordde: ‘Bovenstaande kunsttheoretische
opmerkingen van Hendrik de Vries, die mij in handen worden gespeeld, lenen zich
slecht voor polemische voortzettingen mijnerzijds, eensdeels omdat ik het er vrijwel
mee eens ben, anderdeels omdat ik de gewoonte maar niet overwinnen kan
theoretische geschilpunten terug te brengen tot de aesthetisch-psychologische
structuur der betrokken persoonlijkheden. De Vries nu wijst deze beschouwingswijze
als psychologistisch af; het is wellicht onhoffelijk er desondanks aan vast te houden.
Voorzover zich tussen onze opvattingen over poëzie principiële verschillen voordoen,
constateer ik, dat het principiële, het rigoreuze en star absolutistische zelfs, aan zijn
kant schijnt te liggen, de conciliante onpartijdigheid aan mijn kant. En dit niet omdat
ik iedereen te vriend wil houden, maar omdat ik in de poëzie alleen de vraag toelaat
naar “goed of slecht”. De Vries canoniseert een bepaald genre: het klassiek Latijnse.
Hij heeft de Germaanse chaos in zich bedwongen, of verdrongen; hij schrijft
uitnemende verzen in dit nieuwe stadium: maar hij moet nu niet doen alsof
modernisme, expressionisme, symbolisme en wat dies meer zij, als verwerpelijk
voor goed tot het verleden behoren. Ik kan nooit vergeten, dat de uiterste
consequentie van zijn merkwaardig verbeten, soms in het luchtledig roterende
vormwil, Bilderdijk is, dien ik bij alle conciliantie verfoei.
De charme van De Vries' meer “rhetorische” verzen (ze zijn het in wezen niet)
bestaat juist daarin, dat hij zich toch altijd nog enkele graden noordelijk van Bilderdijk
weet te houden. Of, algemeen gezegd: een vorm-ideaal, onverschillig of het zich
uit in een streven naar correcte versificatie, dan wel naar correcte syntaxis heeft
slechts waarde, indien men in en door dit streven tevens de afwijkingen van de vorm
aanvaardt. Kunst is het levende, op ieder moment weer anders tot stand gebrachte
evenwicht tussen de beweging naar het normstellend vormideaal toe en de beweging
er van af.
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Al reeds door een blik te slaan op de historie kan men zich hoeden voor imperialisme
in deze materie. Er is strijd gevoerd tussen en over barok en klassiek. Gruenewald
en Duerer, conceptualisme en cultisme, klassiek en romantisch, Gorter en Gossaert,
Slauerhoff en Van Geuns, Wagner en Brahms – een oneindige lijst, die reeds begon
toen de Olympische goden de Titanen Chormos, Okeanos en Japetos naar de
Tartaros verbanden. Wenst mijn geachte opponent daaraan onze bescheiden namen
toe te voegen? Ik kan niet geloven, dat hij dit wenst. Maar zo ja, dan klem ik een
mes tussen de tanden en verdedig Chaos tegen Olympos. Om even later, in ultieme
karakterloosheid, dit mes te gebruiken tegen iederen modernistischen doordraver,
die zich aan de latere poëzie van zekeren Hendrik de Vries vergrijpen zou. Het komt
mij voor, dat De Vries voldoende gehispaniseerd is om voor deze strijd op twee
fronten – de strijd voor de vrijheid tot goede poëzie – alles te voelen.’
Ten slotte het laatste woord van Hendrik de Vries: ‘Ter aanvulling uwer ongetwijfeld
ongeoorloofde, maar gans niet onwelkome onbescheidenheid en de daarbij gevoegde
reacties van Vestdijk zag ik graag het volgende te berde gebracht, opdat men noch
mij, noch de veelgesmade Bilderdijk, voor dogmatischer houdt dan wij zijn en waren.
Al mag een race-kar ook zekere aanspraak maken op de naam “vlieg-kar”, hij
moet beoordeeld worden als voertuig, niet als vliegtuig, en al mag het “ongebonden
vers”, het “geheel vrije vers” der expressionisten, of de rhythmische periodenbouw
à la Walt Whitman in figuurlijke zin soms “vers” of zelfs “gedicht” heten, technisch
moet het worden beoordeeld als taalkunst, niet als dichtkunst. Waar ligt het verschil?
De gehele aerodynamiek van de race-kar (uitzonderlijke bijkomstigheden
daargelaten) bepaalt zich tot voorkoming van overbodigen weerstand. Het vliegtuig,
dat overigens (vooral in de gondel-bouw) hetzelfde

Jan Greshoff, Legkaart

76
doet, heeft als overheersend beginsel: het scheppen van nuttige weerstand (om te
zetten in opwaartse druk). Dit kan volgens verschillende systemen (vleugelslag,
draagschroef, autogyro, glijvlucht, enz.). De combinatie van schroef en draagvlak
is echter voor ongeveer-de-hele-practijk de beste gebleken. Zo is het, wat betreft
onze taal, met de combinatie van metrum (regelmatig krachtaccent) en volrijm.
Het heffingsvers niet stafrijm is vaak beproefd, maar bevredigde blijkbaar niet.
Het op tijdsduur of toonhoogte der lettergrepen ingestelde vers is hier te lande even
onmogelijk als, tot heden, de nabootsing van de vogelvlucht in de vliegtuigtechniek.
Lettergreeptelling in plaats van metrum vergt een fijn gehoor, daar men zich licht
laat misleiden door het krachtaccent, en er aldus een onregelmatig heffingsvers van
maakt. In bijzondere gevallen, zoals bij Jacob Israël de Haan, leidt ze toch tot
bijzondere resultaten, evenals b.v. de autogyro.
Welnu. Gelijk het normale vliegtuig, in vol plané, voor glijvlieger speelt, en gelijk
de voortstuwende schroef, b.v. aan het begin van de loping, werkt als opstuwende
schroef, mag men ook procédé's die in andere systemen thuishoren, accidenteel
toepassen in het normale verstype, hen er zelfs geheel mee vervlechten. Mijn
bezwaar tegen de rijmverdoezelaars enz. is dan ook: dat zij hun (psychische)
aerodynamiek slecht of slordig benutten: schadelijke draaikolken vormen in de
bewustzijnssfeer. De sfeer moet weerstand bieden, maar geen overbodige
weerstand. Ik verwijt hun geen “stunts”, maar stunteligheden, voortkomend uit een
mengsel van aarzeling en dwarsdrijverij. In Slauerhoffs beste gedichten zal men
deze niet of nauwelijks vinden; wel complicaties van de psychologische klankwetten.
Hierover schrijf ik u spoedig naar aanleiding van Roel Houwinks lezing voor het
Prov. Litt. Genootschap voor K. en W. (Ik wacht nog zijn antwoord op een uitnodiging
tot polemiek).
U zelf schrijft over een “vaag” (ik zou zeggen: “natuur-
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lijk”) gevoel van vakfatsoen, u voorhoudende dat men zijn werk zo “goed” mogelijk
moet volbrengen. Hier heeft u het over een m.i. onmiskenbaar bestanddeel van de
dichterlijke inspiratie. Wat dat argeloze woordje “goed” verbergt, heeft de practijk u
uitgewezen. Bewuste rekenschap komt het best achterna. Uw slotbeschouwing zie
ik als een bevestiging van mijn opvattingen. Wat niet wil zeggen, dat dit “goed” ook
goed is voor een Giza Ritschl.
Ter verdediging van den verfoeiden Bilderdijk meen ik niet beter te kunnen doen,
dan het volgende voorbeeld over te schrijven van versbouw, minder klassiek-Latijns
nog dan den zojuist genoemden Jacob Israël de Haan:
In den opgang van onze dagen
Is 't alles louter welbehagen
Wat ons het lotgestarnte zendt:
Alles is weelde, minnekozen
Dorens wassen niet aan de rozen
Bij een bloei van des levens Lent'.
Maar ach verdwijnt die schoone morgen
Straks verdringen zich pijn en zorgen:
Liefde, wellust en vreugde vergaat.
Doch grijpen we ze nog in 't vluchten
Ach men smaakt des levens genuchten
Nimmer te vroeg, nimmer te laat.

Men mag betreuren, dat het bij een zo zeldzaam voorbeeld is gebleven, maar wie
dit waagde, en in zulk een tijd, was althans op dit gebied, geen dogmaticus.’
Ik, de derde man, zou hier eigenlijk omderwille van de bouw van dit debat, een
besluit aan moeten toevoegen. Maar ik vrees, dat dit vriendschappelijk twistgeschrijf
zonder slotsom zal moeten blijven.
Ik heb weliswaar altijd een innig belang gesteld in alles wat met het ontstaan van
poëzie in verband stond, doch ik ben nooit tot een stellige slotsom gekomen, ge-
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lijk uit dit boek overduidelijk blijkt. Ik vrees niets zozeer als stellige slotsommen,
omdat ze nooit met de beweeglijkheid van het leven overeenstemmen.
Bovendien verlies ik plotseling alle aandacht voor theoretische en technische
vraagstukken, wanneer ik zelf aan het werk sla.
Ik heb met grote belangstelling kennis genomen van de algemene opmerkingen
welke de voorrede tot mijn boek Hendrik de Vries ingaf, met grote belangstelling
van de kanttekeningen door S. Vestdijk daar op aangebracht, van De Vries' laatste
redenen evenzeer; doch ik moet bekennen, dat nooit bij het schrijven, en evenmin
daarvoor of daarna, dergelijke vraagstukken zich onafwendbaar aan mijn geest
opdrongen. Ik word beheerst door een nogal vaag gevoel van vakfatsoen, mij
voorhoudende, dat men zijn werk zo ‘goed’ mogelijk moet volbrengen, zonder mij
er voldoende rekenschap van te geven wat dat argeloze woordje ‘goed’ verbergt.
Dit àlles of niet veel. Ik geef mij daardoor als een slechten man prijs aan Schillers
verachting: ‘der nie bedacht was er vollbringt’.

7
Dit twistgeschrijf doet mij denken aan een artikel van Jules Romains ongeveer in
die zelfde tijd geopenbaard en dat een diepe indruk op mij maakte. Ik stelde mijn
weerwerk daarop te boek en geef dit hier, om te doen zien hoe deze vraagstukken
niet alléén in Holland maar ook elders en inzonderheid in Frankrijk aan de orde van
de dag waren.
Romains begint in de voorrede van ‘L'Homme blanc’ vast te stellen, dat de wereld
alle smaak voor poëzie verloren heeft en hij acht het noodzakelijk de diepe gronden
van dat betreurenswaardig verschijnsel aan te geven. Hij gelooft niet, dat de
mensheid van nu minder behoefte heeft aan poëtisch gevoel dan de vroegere
geslachten, doch aan die behoeften wordt buiten de eigenlijke poëzie om voldaan.
Het proza is poëtisch geworden, men ontdekt poëzie op het toneel,

Jan Greshoff, Legkaart

79
in de rolprent, tot zelfs in het lichtbeeld toe. Het publiek, dat vroeger de poëzie alléén
in het gedicht genoot, verwaarloost thans de gedichten, omdat het zich elders
ruimschoots en gemakkelijk schadeloos kan stellen.
In verband met deze grondstelling, beweert Jules Romains dan verder dat de
lezers niet meer geboeid worden door de poëtische spelregels, omdat zij die
doorzien. Alle spelen, welke teveel gespeeld worden, verliezen het boeiende, het
geheimzinnige. Anderzijds hebben de kenners door het vers-libre geleerd, dat deze
spelregels, eertijds als onmisbaar voor het poëtisch genot voorgesteld, inderdaad
zeer goed gemist konden worden. Zij begrepen dus, dat het poëtische wezen wel
vormgeving behoeft, doch geenszins onherroepelijk gebonden is aan de versvorm.
‘Les règles, pratiquées depuis trop longtemps, n'ayant plus de secret, n'ont plus
de prestige.’
Vervolgens brengt Romains de onbegrijpelijkheid in het geding. Aan de ene kant
kan men moeilijk den dichter het recht ontzeggen zich uit te spreken op de wijze,
welke hem voldoening schenkt zonder rekening te houden met de weerstand der
buitenstaanders; anderzijds kan men die buitenstaanders moeilijk verwijten, dat zij
verwerpen wat onverstaanbaar voor hen is: ‘il est bien clair qu'en affichant son
dédain pour les conditions qui la rendent communicable, la poésie s'enlevait le droit
de reprocher au public l'inappétence qu'il montrait.’
Ten slotte stelt Jules Romains vast, dat de poëzie altijd wijkt wanneer het critisch
vernuft aanvallend optreedt. De onredelijkheid, alle poëzie eigen, sleept bijna altijd
een gebrek aan wezenlijk onderscheidingsvermogen met zich mede. Zij, die het
gedicht willen zuiveren van alle menselijke smetten, lopen kans het te doden. Er
bestaat geen kiemvrije poëzie! ‘Il faut bien voir qu'en cherchant à se purifier, la
poésie se retire.’
Nu is het ogenblik gekomen deze meningen te toetsen
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aan eigen ervaring. De geringe genegenheid voor dichtwerken is onmiskenbaar,
doch treedt in Frankrijk duidelijker aan de dag dan elders. In Nederland bestond,
wonder boven wonder, te allen tijde een vrij grote kring van muzegetrouwe
liefhebbers: de oplagecijfers van een Marsman, een Slauerhoff, zijn daar om het te
bewijzen. En zelfs, onder de smadelijke onderdrukking, zagen nieuwe dichtbundels
van A. Roland Holst, S. Vestdijk, Ed. Hoornik in het duister het licht. Dat men, de
menigte, zich aan andere bronnen dan het vers laaft, lijkt mij onbewijsbaar. Zij die
poëzie in rolprenten, foto's, speurverhalen, kamerschikkingen en betonnen heipalen
ontdekken, zijn snobs, die de klok hebben horen luiden, maar die te lui zijn geweest
naar de klepel te zoeken. En, voor zoverre echt, hebben dergelijke vage poëtische
vermoedens weinig of niets te maken met wat wij, zonder precies te weten wat het
is, poëzie noemen. Ik zou, als het moet, dus veel eerder geneigd zijn aan de tijdelijke
inzinking van de gevoeligheid voor poëzie te geloven, dan aan het afleiden daarvan
door nieuwe werkwijzen en nieuwe modeleuzen. Maar de vraag is: bestaat die
inzinking werkelijk?
Het argument der spelregels, welke te algemeen doorzien zouden worden, lijkt
mij niet te handhaven. Ten eerste blijven spelregels altijd nieuw en de mogelijkheden,
welke zij bieden zijn onbeperkt (zijn schaken en kaarten verouderd?); ten tweede
heeft de ontvankelijkheid voor poëzie weinig of niets uitstaande met de spelregels,
die hoezeer onmisbaar, toch immer een tweederangs werking uitoefenen. De poëzie
is, ook in haar vormelijke verschijning, voor wie er ontvankelijk voor is, altijd opnieuw
een wonder. Men zou evengoed kunnen beweren, dat de liefde gevaar loopt te
verdwijnen, omdat de spelregels te weinig nieuwe schakering opleveren. Aangezien
ik niet geloof aan de afkeer van de lezers van een overeenkomst, waar zij alle
mogelijkheden nog lang niet van uitgeput hebben, twijfel ik aan de verderfelijke
invloed van het vrije vers.

Jan Greshoff, Legkaart

81
Met het vraagstuk der verstaanbaarheid nadert Romains iets meer de werkelijkheid.
Hij verzuimt echter de betrekkelijkheid van dat begrip duidelijk te doen uitkomen.
We hebben een voorbeeld voor ogen: het befaamde Huwelijksrijm van P. C. Boutens.
Aan alle kanten zijn indertijd jeremiaden over de onbegrijpelijkheid daarvan
aangeheven, terwijl ik nog maar steeds niet begrijp wàt men er niet in begrijpt! Waar
liggen de maatstaven? Er zijn harden van hoofd, die Adama van Scheltema niet
ontcijferen kunnen, terwijl sommige geschoolde en gevoelige lezers het tegen
Mallarmé moeten afleggen. Om verstaanbaarheid roepen is best als men er maar
bij zegt: voor wie? En aangezien niemand kan bepalen waar de volstrekte
onverstaanbaarheid begint, schuilt er een groot gevaar in die bewijsgrond in een
twistgesprek over dichtkunst te gebruiken.
En zo komen we aan Romains' laatste argument: de onvruchtbaarmaking door
te ver doorgevoerde zuivering, door overdaad van zelfkritiek. Dit raakt een van de
wezenlijke vraagstukken van de poëzie; doch ook hier zijn geen maatstaven vast
te stellen. Te ver doorgevoerd zelftoezicht doodt inderdaad de ingeving, doch gebrek
daaraan leidt tot verwaarlozing van de nauwkeurige en onmiddellijke uitspraak. Hier
kan alleen een aangeboren gevoel voor hoe-ver-men-gaan-kan in ieder bijzonder
geval de oplossing brengen, doch in welk verband staat dat alles met de verminderde
leeslust, voorzoverre het dichtwerk betreft?
Het is goed, dat Jules Romains ons over deze vraagstukken nog eens heeft doen
nadenken; doch enige oplossing kan hij daarvan niet verwachten, omdat zij nu
eenmaal, en dat is hun bekoring, onoplosbaar zijn. En ook de werkwijze, welke hij
op het einde van zijn voorrede aangeeft, kan geen verandering of vernieuwing
brengen, omdat het dicht in wezen onveranderlijk en onvernieuwbaar is.
Nieuwe stof! Waarom niet? ‘Les grands renouveaux poétiques du passé ont tous
été une mainmise brusque,
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insolente, sur d'énormes amas de prose, sur des paquets de prose, tenus auparavant
pour vulgaires et intouchables.’ Maar.... wanneer de dichter die ondichterlijke
grondstof tot zich trekt, doet hij dat om er een gedicht van te maken, om hem (die
grondstof) te verheffen in een bepaalde dampkring, hem te doordringen met een
bepaalde geur, hem een bepaalde vorm én bovenal zweefkracht te geven, kortom
hem te onderwerpen aan bepaalde spelregels, die hem onbegrijpelijk maken voor
den gemenen man. Zodat we weer even ver zijn en er geen enkele reden meer is,
waarom deze nieuwe stof, dichterlijk bewerkt, meer belangstelling zou winnen dan
de oude; afgezien nog van de vraag of er in poëtische aangelegenheden ooit van
oud en nieuw sprake kan zijn. Ik geloof tenslotte niet aan die verminderde
belangstelling voor de dichtkunst. Er hebben te allen tijde slechts enkele ingewijden
bestaan, in staat de hoogste dichterlijke uitingen te genieten en te aanvaarden.
Daaromheen stonden de velen die het aan hun stand en opvoeding verplicht
meenden te zijn poëzieliefde en ontvankelijkheid voor verzen voor te wenden. Deze
schare was misschien tijdelijk ingekrompen. De domheid wordt niet meer mistrouwd
en de halfontwikkelden behoeven zich niet meer te schamen, integendeel hun is
de wereld. Jan-en-alle-man heeft dus alle schijn laten varen en toont openlijk zijn
onverstand. De poëzie heeft, nu als vroeger, haar getrouwen en deze zijn thans
niet geringer in aantal. Maar de scheiding tussen de ware en de valse broeders is
voltrokken. In plaats van zich daarover te beklagen, had Jules Romains een juichlied
moeten aanheffen.
Maar altijd wanneer verschrikking dreigt of oorlog woedt, komt de poëzie in het
middelpunt der belangstelling te staan. Dit is zeer natuurlijk want poëzie is orde, de
orde waar de geest naar snakt, de eeuwige orde die de natuurlijke vijand is van
nieuwe orde.
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8
Wat is poëzie? Dit is een rhetorische vraag. Het kan niet mijn bedoeling zijn
voorschriften, regelen en bepalingen vast te leggen betreffende een aangelegenheid,
welke iedere vastheid schuwt. Ik heb het er ook niet op toegelegd instemming te
winnen. Ik acht het mijn enige doel belangstelling te wekken, te doen nadenken
over een vraagstuk, waar ik mijn leven aan gewijd heb, zonder ooit tot een slotsom
te komen. Daarom geef ik zo eenvoudig en duidelijk mogelijk rekenschap van mijn
persoonlijke ervaringen en ik laat het aan lezers over hun houding te bepalen.
Ik ken slechts weinig dichters die niet, in een bepaald tijdvak van hun
werkzaamheid, de onweerstaanbare behoefte gevoelden om zich zo nauwkeurig
mogelijk rekenschap te geven van de oorsprong, aard en strekking daarvan. Deze
behoefte hebben de dichters met iederen rechtschapen arbeider gemeen. Wij weten
allen hoe in Het Lied van de Klok, de man die nooit over het bestaansrecht en het
wezen van zijn arbeid nadenkt, door Schiller simpel en verachtelijk genoemd wordt.
Nu hebben echter de dichters het in dit opzicht moeilijker dan enige andere vakman,
omdat hun vak geen vak, hun arbeid geen arbeid is. Allen, die ooit gezocht hebben
naar een redelijke grondslag ter rechtvaardiging van hun poëzie en van de poëzie,
faalden jammerlijk in deze onderneming. Het was een dwaasheid die te beginnen.
Want dit is de grondstelling waar, naar mijn opvatting, iedere studie van het
verschijnsel dat ons bezighoudt op berust: elk verband tussen rede en poëzie voert
tot een slotsom, waarin zowel de rede als de poëzie vervalst worden. Philip
Wheelwright, hoogleraar in de wijsbegeerte te Dartmouth, heeft in een beschouwing
getiteld ‘On the Semantics of Poetry’ met nadruk vastgesteld, dat in iedere
gedachtewisseling over poëzie een dubbel gevaar schuilt. Men bedèrft het gedicht
door al te scherpzinnige ontleding. Hij spreekt van ‘overanalysis’ en van ‘inopportune
or inappropriate analysis’. Men verraàdt het gedicht door de text te ver

Jan Greshoff, Legkaart

84
waarlozen omderwille van wijsgerige of staathuishoudkundige uitweidingen of door
het vermelden van levensbijzonderheden van den dichter.
De ontleding en des te meer een ontleding tot het uiterste doorgevoerd leidt
onherroepelijk tot een verkeerde ongerijmdheid. Het gaat niet aan een verschijnsel,
in wezen onredelijk en dat aan die onredelijkheid zijn bestaansrecht en bekoring
ontleent, te onderwerpen aan een bij uitstek redelijke bewerking. En het gaat evenmin
aan het poëtische aan het oog te onttrekken door er een betoog voor te bouwen,
hoe belangwekkend dat op zich zelf ook zijn moge. Dit is een vorm van
struisvogelpolitiek, vele geschiedschrijvers der letterkunde eigen: wanneer zij geen
raad weten met het werk zelf, schenken zij al hun aandacht en spitsvondigheid aan
den maker ervan.
Aan de twee gevaren, waar Wheelwright voor waarschuwt, ontkomt vrijwel geen
enkele schrijver-over-poëzie. Hij die zich strikt houdt aan de text en de poëtische
werking daarvan, is en blijft een uitzondering. De meesten, die zich volijverig doch
wat lichtvaardig aan dit onderwerp wagen, vervangen hun gebrek aan dichterlijke
aanleg en ervaring, door overwegingen, welke slechts in een verwijderd verband
met de poëzie staan. Ik herinner aan ‘Mei’ door Herman Gorter. In elk schoolboekje
kan men een samenvatting en omschrijving van de wereldse inhoud van dit gedicht
vinden, dat wil zeggen van wat er niet wezenlijk in is. Maar de poëtische werking
en hoe die verkregen wordt blijft onbesproken. En wij zagen het nog onlangs met
een gedicht dat voor ‘Mei’ niet onderdoet in rijkdom aan motieven, in poëtische
spanning en in oorspronkelijkheid: ‘Raka’ door N. P. van Wyk Louw. Talloze
beoordelaars en lezers zochten naar een wereldse betekenis, trachtten er de
zinnebeeldigheid van te vertalen maar zij vergaten allen dat een dichter geen
verhaaltjes vertelt en geen vertogen houdt en geen raadseltjes opgeeft, dat hij maar
één levensdoel en één verlangen kent: het schep
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pen van poëzie, van Iets dat met zin en zinnebeeld in laatste aanleg niets van doen
heeft. Deze wezenlijke zelfgenoegzaamheid van de poëzie is het duidelijkst
uitgesproken door S. Vestdijk in een opstel in het tweede nummer van het
maandschrift Criterium van April 1940, toen hij schreef: ‘Wellicht klinkt het ietwat
esoterisch en lijkt het nietszeggend, dat de poëzie zich met een bancirkel omgeven
heeft, die haar alleen “zichzelf” doet zijn; maar wij kunnen het nog anders uitdrukken:
de poëzie isoleert zich. In deze isolatie vindt men het grondkenmerk der poëzie, –
haar definitie – het wezensprincipe, dat in al haar organen, uitingen en
verschijningsvormen aan te tonen moet zijn. De poëzie is geisoleerd en isoleert –
heeft een isolerende uitwerking – het proza niet.’

9
Dit sluit dan vanzelf in dat de poëzie onvergelijkelijk is en alleen als poëzie begrepen
kan worden.
De moeilijkheid om met niet-ingewijden over poëzie te handelen spruit immer
voort uit hun onwil of hun onvermogen om zich neer te leggen bij het feit dat poëzie
in wezen onbegrijpelijk is en dus bij de overwinning der onredelijkheid. Zij willen
begrijpen, zij willen gevoelen, zij willen gesticht worden, zij eisen lering of ontroering
en de dichter kan hun die niet geven, of hij schenkt hun die, zonder het te weten of
te willen, terwijl zijn eigenlijke bedoeling onbegrepen en ongewaardeerd blijft. Het
is verre van mij die niet-ingewijden een verwijt van hun houding te maken. Zij kunnen
met de beste wil ter wereld geen andere aannemen. Poëzie is een zo ongerijmd en
onvatbaar verschijnsel en onttrekt zich zo stelselmatig aan alle menselijke en
wereldse maatstaven, dat zij van een man met gezond verstand en een natuurlijk
gevoel voor de werkelijkheden dezer wereld geen begrip, instemming of overgave
verwachten kan en mag. Vandaar dan ook dat in vrijwel alle scholen ter wereld met
een ijver een betere zaak waardig over poëzie gesproken
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wordt op de enige wijze waarop men niet over poëzie behoort te spreken. De
geschiedenis van de letterkunde werd aldus, in negen van de tien gevallen, de
geschiedenis van een verschijnsel, dat zowel de leraren als de leerlingen volkomen
vreemd blijft en voor de meeste hunner zelfs niet eens bestáát.
Kort voor de inval kwam mij toevalligerwijze een Nederlandse examenopgave
onder de ogen. Men mag niet denken hier met een ongunstige uitzondering te doen
te hebben. Integendeel: examenvragen, welke enig inzicht in de letterkunde verraden
zijn zeldzaamheden, welke men niet hoog genoeg waarderen kan.
Ik geef nu het stuk in al zijn argeloosheid weer:
Lees onderstaand sonnet van Hélène Swarth aandachtig en beantwoord daarna
de gestelde vragen.

Knoppenwoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

'k Bleef, héél den dag, in 't blonde knoppenwoud,
Om 't lentewonder, hoopvol te verbeiden,
– O heilig uur na 't lange voorbereiden!
O de eerste boom die blaadren openvouwt!
Maar hoe de gouden zonnestralen vleiden,
Geen knop sprong open aan 't belovend hout,
Gesloten hand, die bang gevangen houdt
De gave Gods, verleend tot mild verblijden.

9. Teleurgesteld, vol droeve ontwijdingsschroom,
10. Van 't onbeloonde beiden moe en loom,
11. Zocht ik mijn kluis, omneveld al door avend,
12. Toen, half in sluimer, hoorde ik, als in droom,
13. De lenteregen nedersuizen, lavend,
14. En openkussen 't loof van elken boom.

1.
(a) Wat wordt bedoeld met: ‘'t blonde knoppenwoud’? (regel 1)
(b) Wat is ‘'t lentewonder’? (regel 2)
(c) Wat wordt bedoeld met ‘heilig uur’ en ‘'t lange voorbereiden’? (regel 3)
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2.
(a) Waarom spreekt de dichteres van het ‘vleien’ der gouden zonnestralen? (regel
5)
(b) Wat is ‘belovend hout’? (regel 6)
(c) Waarbij behoort ‘gesloten hand’? (regel 7)
(d) Wat wordt bedoeld met ‘de gave Gods’? (regel 8)
3. Verklaar ‘droeve ontwijdingsschroom’ (regel 9)
4. De inhoud van de regels 12, 13 en 14 schenkt een blijde voldoening (Aan wie?,
vraag van J. G.).... Maak dat duidelijk.
Tegenover dit grootse gedenkteken van menselijke domheid staande, past een
eerbiedig zwijgen. Ik weet waarlijk niet wát te zeggen. Om te beginnen worden wij
gedrukt door de vraag, waarom de duistere men die examenvragen uitdenkt en
opstelt, nu juist déze rijmproeve gekozen heeft. De Nederlandse letterkunde was
te allen tijde rijk aan edel en innig lierdicht. Na tachtig werd de keuze uit het goede
zeer gemakkelijk en zelfs wie zich tot het levenswerk van Hélène Swarth bepaalt,
kan zonder lang zoeken, een beter staal dan juist dit ontdekken. Vervolgens worden
wij ontmoedigd door de dwaze willekeur van de vragen. Waarom wilde de verborgen
geleerde niet weten wat nu eigenlijk bedoeld wordt met ‘het hoopvol verbeiden’,
toch waarlijk niet minder belangrijk dan ‘het lange voorbereiden’? Waarom ging zijn
nieuwsgierigheid in het bijzonder uit naar de ‘droeve ontwijdingsschroom’? Ik zou
liever wensen te vernemen, welke diepe zin besloten is in: ‘Van 't onbeloonde beiden
moe en loom’. En ligt er in dat ‘openkussen’ niet een voetangeltje verscholen?
Alle spot terzijde. Een kandidaat kan al deze vragen bevredigend beantwoorden,
zodat hem een fraai cijfer te beurt valt, zonder iets, het kleinste ietsiepietsie, het
geringste stofje van het aangeboden gedicht te begrijpen, te ondergaan, te
vermoeden. Wanneer hij er in slaagt een omschrijving te geven, welke met het oog
op de gestelde vragen voldoende geacht moet
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worden, bewijst dit, door de eigenwijze zinneloosheid der opgave niets anders dan
dat hij van dichtkunst in het algemeen niets begrijpt. Begrijpt hij wel iets van
dichtkunst, dan ben ik er zeker van dat zijn beantwoording afgewezen zou worden.
Moest ik, in de plaats van het slachtoffer, duidelijk en onomwonden mijn mening
over deze vragen en de stellers er van uitspreken, dan zou ik van het verdere
examen uitgesloten worden en een nul op mijn lijst ontvangen.
Het ergste is, dat men, door poëzie een dusdanige behandeling te doen
ondergaan, iedere mogelijkheid tot overgave en zelfs maar tot belangstelling bij
voorbaat uitsluit. Zij die men dwingt zich op deze wijze voor te bereiden, worden
daardoor tot hardnekkige tegenstanders van de muzen. De afstand tussen de lezers
en de dichtkunst wordt aldus door het onderwijs stelselmatig verbreed, want het
hier gegeven voorbeeld is, helaas, geen uitzondering.
Iemand werpt mij tegen: het is den vragensteller niet om blijken van poëtisch
inzicht, doch om de woordenkennis van de gegadigden te doen. Ik antwoord daarop:
het is ongepast daarvoor een gedicht te misbruiken. Men kan veel beter een stukje
samenflansen, waarin met het oog op het onderzoek alle moeilijkheden kunstmatig
samengebracht zijn.
Neen, neen: wanneer er zoveel lieden afkerig zijn van hun dichters of, ondanks
hun goede wil, vreemd staan tegenover de dichtkunst, dan is dat voor het overgrote
deel de schuld van een bekrompen en geestloos onderwijs dat zijn hoogtepunt
bereikt in een examenopgave als die waarover ik u hier, met afschuw spreek.
Ik ga uit van de stelling, dat poëzie ontoegankelijk is voor de rede. Hieruit volgt
dat alle poëzie onbegrijpelijk en onverklaarbaar is, in redelijke zin. En ik voeg er
aan toe, dat juist in die onbegrijpelijkheid een wezenlijk deel van haar wezen en de
kracht van haar werking schuilt. Gesteld dat er een poëzie denkbaar zou zijn zonder
het element wonder, zo zou die daardoor alle bekoring missen. Wanneer een boze
fee, om mij te
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straffen voor mijn gebrek aan eerbied voor de werkelijkheid, mij, mét het vermogen,
ook de verplichting oplegde, ieder gedicht tot in zijn verborgenste bedoeling en
bestemming te doorgronden, ik zou geen bundel meer ter hand nemen. Ik geloof
niet dat ik in dat opzicht veel van mijn medemensen verschil. Wie ter wereld wordt
geboeid door opgeloste vraagstukken, wie blijft zich ophouden bij bereikte doelen,
wie weet, wanneer hij op weg gaat, nauwkeurig al wat hem wacht? En, om nog een
voorbeeld uit het dagelijks leven te nemen, wie gelooft dat liefde en vriendschap
zouden kunnen ontstaan of voortleven, zo wij in staat waren enig mens volkomen
te doorzien en te kennen?
Deze verslingerdheid aan het onopgeloste en onoplosbare, sluit echter het gebruik
van de rede, ook waar het poëzie betreft, niet gehéél uit. Men moet er zich alleen
immer bewust van blijven, dat er grenzen getrokken werden, welke de rede nooit
overschrijden kan. Ieder gedicht die naam waardig, omsluit dus eeuwig gescheiden,
twee gebieden, dat van het kenbare en van het onkenbare, en gelijkt dus hierin zijn
maker, den mens, die ook immer dezelfde onoplosbare tegenstelling in zich besloten
houdt. Wie zich laat verleiden om het kenbare in een gedicht te omschrijven, mag
daar pas toe overgaan, als hij het feit van de onkenbaarheid en de betekenis van
het onkenbare onherroepelijk heeft vastgesteld. Als men zich om te beginnen met
zijn uitleggingen en verklaringen tot het kenbare beperkt, moet men er zich voorts
rekenschap van geven, dat het onkenbare zich niet slechts achter, doch ook in het
kenbare openbaart, zodat het kenbare een tweetal werkingen uitoefent, een
dubbelleven voert: het bestaat om der wille van zichzelf én om der wille van het
onkenbare. Dus ook in het alleronmiddellijkst gedicht leeft tezelfdertijd waarheid en
wat men leugen zou kunnen noemen: het is èn het verbeeldt. Men ontkomt over
poëzie sprekende, nooit aan het geheim. En de wijze van omschrijving en aanduiding,
gelijk die bij het onderwijs in Nederland (en waarschijnlijk wel
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overal) in gebruik is, deugt niet al ware het alleen, omdat daarbij geen rekening met
dat onontkoombare geheim gehouden wordt.

10
Richards in ‘Science and Poetry’ (1925) maakt een onderscheiding welke mij niet
onjuist, doch wel onvolledig doorgevoerd lijkt. Hij zegt ongeveer dit: Poëzie maakt
de indruk een verhaal, stelling of opgave aan den lezer voor te leggen, doch gemeten
met de gewone maten, blijkt het verhaal onwaar, de stelling onjuist, de opgave
valsch te zijn. Hoe kunnen wij een gedicht (en dus ieder gedicht) aanvaarden, dat
onwaar, onjuist vals is? En hij komt dan tot de tegenstelling tussen ‘statements’ en
‘pseudo-statements’. Mijn bezwaar tegen deze theorie ligt hierin, dat hij de waarden
omkeert. Hij noemt de ervaringen der wereld ‘statements’ en voor mij zijn dat
‘pseudo-statements’. Hij noemt de poëtische verschijnselen ‘pseudo-statements’
en ik aanvaard ze als ‘statements’. Ik kan mij alleen neerleggen bij een beschouwing,
die de wereld als leugen en bovendien als van geringe waarde erkent en de waarheid
elders zoekt. Mijn opvattingen betreffende poëzie staan daarmede in het nauwste
verband. En toen ik schreef: de dichter liegt om der wille van de waarheid, bedoelde
ik daarmede: de dichter hecht geen waarde aan wat de wereld waarheid noemt, om
zich alleen te wijden aan een waarheid of vele waarheden die niet van deze wereld
zijn.
Wanneer ik geroepen word hen die oprecht verlangen toegang tot de poëzie te
verkrijgen, voor te lichten, begin ik altijd met hen te waarschuwen dat dit niet een
ieder gegeven is. Er zijn nu eenmaal vele hoogst verdienstelijke, buitengewoon
bekwame en verstandige mensen, die met de beste wil ter wereld niet in staat zijn
vrijwillig afstand te doen van hun kritische zin. De meeste willen het zelfs niet, omdat
zij dit beschouwen als het afstand-doen van wat voor hen de hoogste levenswaarde
uitmaakt. Zij echter, die a priori geen be
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zwaren tegen de onredelijkheid in brengen, moet ik met een voorbeeld bewijzen,
dat er geen enkel wezenlijk verband bestaat tussen de zin van een gedicht en de
betekenis van de woorden waar het uit opgebouwd is.
Ik heb hier een gedicht van G. Achterberg, een van de boeiendste figuren onder
de jonge dichters van Nederland. Ik geef u zijn text en een omschrijving, welke zich
zo dicht mogelijk aan de text houdt.

Nacht
De mantel dood is om mij heen.
De wind ontwaakt buiten de muur.
De eeuwigheden van dit uur
meten uw mateloosheid af
aan mij, die in hen duur
en wacht op u alleen.
Ik ben niet verder van u af
dan de dikte van deze steen
en die boven uw graf.

De dichter kan zich hier tot een gestorven geliefde richten. Hij heeft zich met zijn
ganse wezen zo volkomen met haar vereenzelvigd en is daardoor zo eigen geworden
met het besef der eeuwigheid, dat hij, levende, reeds de voorrechten der doden
geniet. Hij is zo dicht tot haar genaderd dat slechts een onbelangrijk feit: het sterven,
de grafsteen, hem van haar scheidt. Men behoeft werkelijk geen kenner te zijn om
op te merken dat deze samenvatting van de strikte betekenis, niets meer met het
gedicht te maken heeft. Wij moeten dus iedere wens naar een ‘betekenis’, dat wil
zeggen naar een verbintenis met de wereldse waarden van meet af onderdrukken.
Dit wil echter niet zeggen, dat een gedicht geen wereldse betekenis mág bezitten.
Het wil echter alleen zeggen dat door die wereldse betekenis de poëtische waarde
en werking nooit bepaald worden. Er zijn verrukkelijke gedichten, voor een kind te
begrijpen, er zijn ook verrukkelijke gedichten die zich aan iedere poging tot uitleg
onttrekken. Doch wanneer
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wij de rede zo vastberaden uitsluiten, blijft ons nog het gevoel. Men kan geen
bespreking van een dichtbundel onder de ogen krijgen of het gevoel wordt er te pas
en te onpas bij gehaald. Het is gevoel, gevoeligheid al wat de klok slaat, en als men
vakkundig wil doen, neemt men zijn toevlucht tot een vreemd woord en spreekt
eerbiedig van sentiment. Er wordt in de wereld der letteren overvloedig, ja overmatig
met gevoel gewerkt en men heeft het over de hoeveelheid en de heftigheid daarvan
in een gedicht verwerkt, alsof het een koorts is, welke men met een warmtemeter
bepalen kan. Doch alwie met poëzie werkelijk vertrouwd is, weet dat het gedicht in
laatste aanleg, maar heel weinig gemeen heeft met het gevoel, waar het uit
voortkwam. Het gevoel is gedicht geworden en heeft daardoor opgehouden gevoel
te zijn. Een mens kan verscheurd van menselijk verdriet, hij kan gewond en der
wanhoop nabij zijn en over zijn ellende een bitterslecht gedicht schrijven. Hiervan
zijn talloze voorbeelden bekend. Het is ook mogelijk dat een lezer tot tranen toe
ontroerd wordt door een afgrijselijke rijmelarij, omdat daarin toevallig een onderwerp
aangeroerd wordt, waar hij door omstandigheden bijzonder gevoelig voor is. De
dichter ontleent zijn aanleiding tot schrijven aan een gevoel, doch dat gevoel wordt
door en in de vorm volkomen opgeheven. Of met andere woorden: de vorm redt de
dichter uit zijn gevoel. Alle vergelijkingen hebben slechts een beperkte geldigheid.
Toch meen ik dat ik de toestand met dit middel in grote trekken duidelijk kan maken.
Het gevoel is de grondstof. De eigenaardige werking, welke men scheppen noemt,
bestaat hierin dat de grondstof in het kunstwerk omgezet wordt, verloren gaat en
toch zichzelf blijft. Zonder water kunnen er geen ijsbloemen op de vensterruiten
ontstaan, doch die ijsbloemen en water zijn niet gelijk en ze zijn toch alléén maar
H20!
Het gedicht kan zonder gevoel en gedachte niet ontstaan. Doch indien men deze
elementen er in herkent
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in hun oorspronkelijke staat, bewijst dat de onvolgroeidheid van het gedicht: het
kristallisatieproces is dan blijkbaar nog niet voltooid.
De waarde van een gedicht wordt dus niet bepaald door het avontuur dat er in
vertolkt wordt, niet door de gedachten of gevoelens welke er in vastgelegd zijn, doch
alleen door een verschijnsel, dat oorsprong en doel in zichzelf vindt, dat zich aan
alle aardse maatstaven en overwegingen onttrekt en toch zonder het aardse zich
niet openbaren kan: de poëzie.
Ik wil dus dat men het gedicht beschouwt buiten de persoonlijkheid en de
levensbijzonderheden van den dichter om; dat men zowel aan de gedachten als
aan de gevoelens, waar het aan ontsprong weinig aandacht besteedt, doch dat men
leert het enkel-en-alleen als gedicht te ondergaan. Dat wil zeggen dat men in staat
is zich over te geven, zich op te lossen in de aethergolven, welke van ieder goed
gedicht uitgaan. Dit lijkt vanzelfsprekend en bovendien gemakkelijk. Ik moet zeggen:
dit is de moeilijkste opgave, welke een lezer zich stellen kan. En in elk geval eist
het meer dan normale ervaring van poëzie. Het komt niet aan op weten, niet op
begrijpen, niet op gevoelen, doch op ontvankelijkheid. Men moet in staat zijn op
een bepaald ogenblik en voor een bepaalde tijdsduur de eigen persoonlijkheid op
te geven en een instrument te worden, door den dichter bespeeld; gelijk hij zelf,
toen hij zijn gedicht schreef, een instrument was dat bespeeld werd door de
Onbekende Virtuoos.
Wanneer wij, wat onvermijdelijk is, onze rede uitschakelen, dan volgt daaruit dat
het vraagstuk van de begrijpelijkheid daarmede uitgeschakeld wordt. Het gedicht
doet geen beroep op ons begrip en kan dus om het even begrijpelijk of onbegrijpelijk
zijn. Het poëtische in een voor het verstand begrijpelijk gedicht is even onbegrijpelijk
als het poëtische in een voor het verstand onbegrijpelijk gedicht.
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Wij moeten voor het genieten van poëzie een orgaan bezitten, dat alléén daarvoor
bestemd en bruikbaar is. Men mag niet aannemen, dat dit orgaan slechts aan enkele
mensen geschonken is, doch het is er mede als met alle andere organen: het
verschrompelt wanneer het nooit te werk gesteld wordt. De poëzie bedient zich van
hetzelfde hulpmiddel dat een ieder toepast om in het dagelijks leven zijn meningen
en wensen kenbaar te maken: de taal. En vele goede lieden stellen zich voor dat
zij, alleen omdat zij taalgebruikers zijn, ook toegang tot de poëzie behoren te
verkrijgen. Wanneer hun dan een text voorgelegd wordt, waar zij tittel nog jota van
begrijpen, wijten zij dat aan den armen dichter. Maar het feit dat iemand zelfs heel
verdienstelijk een kippenhok geverfd heeft, sluit toch niet in dat Rembrandts kunst
geen geheimen meer voor hem heeft. Inderdaad: de eenvoudigste staatsburger en
de dichter gebruiken dezelfde taal, doch zij gebruiken die met een volkomen
verschillend doel en op een volkomen verschillende wijze. In de dagelijkse omgang
heeft een woord een vrij nauwkeurig vastgestelde betekenis en is daardoor geschikt
om opvattingen duidelijk te maken of ervaringen te beschrijven. Door die stelligheid
wordt de mogelijkheid tot onderling verstaan geschapen. De strekking van het woord
wordt daardoor beperkt en de bruikbaarheid er van verhoogd. Hoe nauwkeuriger
en eenvoudiger een taal, des te geringer wordt de kans op misverstand en
dubbelzinnigheid, die wij in het gewone leven liefst vermijden, doch die
onafscheidelijk verbonden zijn met het wezen van de poëzie. Wanneer een
rechtgeaard Nederlander zegt: ik duizel van de roes, dan weet zijn kameraad dat
hij te diep in het glaasje gekeken heeft en niet meer al te vast op zijn benen staat.
Gebruikt een dichter diezelfde kernachtige volzin, dan is er geen sprake van
alcoholmisbruik en al evenmin van draaierigheid. Hij kan op die wijze, bijvoorbeeld,
uitdrukking willen geven aan de overwel
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digende indruk die een zomertuin waar vele rozen bloeien op hem gemaakt heeft.
In de normale toepassing heeft het woord dus één vrij duidelijk omschreven functie,
in de poëzie heeft het er ontelbare. Het is om te beginnen een element in een spel
geworden. De klank, waar de gewone spreker zich niet om bekommert, krijgt een
overwegend belang. Het heeft, in het verband, een kleur gekregen. Het maakt
onderdeel uit van een rhythmische beweging, welke het medebepaalt. En bovenal:
het is plotseling onvervangbaar geworden. In de poëzie bestaan geen synoniemen.
Iedere wijziging in de woordenkeuze, ook al blijft de wereldse betekenis daardoor
onaangetast, schendt het wezen van het gedicht. Ik haal in dit verband gaarne een
voorbeeld aan, dat naar mijn overtuiging, dit verschijnsel treffend aantoont. Een
ieder kent deze slotregels van een gedicht van A. Roland Holst:
O, het lachen van het kind
voor de wereld en na haar einde –
van een kleine blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden over trots en pijn,
totdat Babylon en Londen
vergeven en vergeten zijn.

Voor de wereldse betekenis van dit gedicht maakt het geen enkel verschil wanneer
ik Babylon en Londen vervang door Niniveh en New York, maar de poëtische
betekenis er van, gaat door deze simpele aardrijkskundige wijziging volkomen en
onherroepelijk verloren. Niemand, die met poëzie in verbinding staat zal dit
loochenen. Hieruit volgt dus dat in het gedicht het woord niet is: de drager van een
zin, doch een besloten spanning welke een magische werking uitstraalt en hier
wordt met de stukken op tafel aangetoond, hoe de dichterlijke macht, dat
onbepaalbare waardoor een regel tot poëzie wordt, volkomen en uitsluitend
afhankelijk is van twee plaatsnamen, in casu Londen en
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Babylon, op een bepaalde wijze en plaats, in een bepaald verband gebruikt. Zo
komt men vanzelf tot het inzicht dat een regel als: De zee, de zee klotst voort in
eindeloze deining, niets van zijn poëtische betekenis, niets van zijn werking op ons
gemoed, niets van zijn pracht en praal zou verliezen, wanneer alle woorden, door
een algehele taalomwenteling, plotseling een andere betekenis verkregen.
Menno ter Braak, die een heilige afschuw had van alles wat ook maar in de verste
verten naar boerenbedrog zweemde, heeft in een aantekening getiteld: ‘Het Mysterie
van Leidschendam’, gepoogd de onvervangbaarheid van bepaalde woorden te
verklaren uit de met dat woord vergroeide herinneringen en gedachtenverbindingen.
Aanleiding was het navolgende brokstuk uit een kritiek van Jan Campert:
‘Het talent van De Graaff heeft zulk een diepte, zijn stem heeft zulk een adem,
dat alle woorden, hoe nuchter en zakelijk ook, vervuld raken van die magische
kracht. Het gedicht “Ver van Amsterdam” weet dit voortreffelijk te bewijzen. En het
wonder der poëzie is er des te ondoorgrondelijker om wanneer men weet, dat de
eerste regel van het gedicht: “Boven Amsterdam stijgt de maan” onvoorwaardelijk
schoon is, terwijl diezelfde regel belachelijk wordt wanneer er gestaan had: “Boven
Leidschendam stijgt de maan.” Terwijl Leidschendam toch óók een vriendelijk
plaatsje is....’
Ik ben het met Ter Braak eens: de toon van deze bewering is moeilijk te
aanvaarden en het is de vraag of de poëzie van Chris de Graaff zulk een lofspraak
verdient, met zulke volstrekte beweringen strookt, doch dat doet niets af aan de
theoretische overwegingen in verband met aardrijkskundige namen en poëzie. Ik
geloof dus in het algemeen gesproken niet in een verklaring welke Ter Braak aan
de hand doet, al lijkt deze mij in het bepaalde geval even juist als vermakelijk. Aldus
de kriticus:
‘Amsterdam telt meer dan 800.000 inwoners; deze in
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woners huizen voor een groot deel in z.g. grachtwoningen, die, gelijk men in
Baedeker uitvoerig nalezen kan, voor het merendeel uit de 17e eeuw dateren en
op onvoorwaardelijk schone wijze in het grachtwater spiegelen. Zegt men dus onder
dichterlijk aangelegde mensen: ‘Amsterdam’, en even later ‘maan’, dan is de kans
niet gering, dat de hoorder dadelijk associaties voelt opkomen, die betrekking hebben
op het algemeen beeld der maan-met-huizen spiegelende grachten. Daarvoor heeft
men geen diepte, wat gewone adem en zeker geen magische kracht nodig....
Leidschendam daarentegen is de heer Campert en mij slechts bekend als
onvoorwaardelijk geassocieerd met ‘Voorburg’; de electrische treinen nl., die te
Rotterdam van het station Hofplein vertrekken, stoppen, voorzover zij niet direct
doorgaan naar 's Gravenhage, te Leidschendam-Voorburg. Alsdan ziet de reiziger
uit den trein enige villatjes en andere huisjes, die hem meestal geen indruk geven
dan: ‘Hier wonen nogal wat forensen, zou ik zo denken.’ Zegt Campert dus onder
medepoëten eerst ‘Leidschendam’ en daarna ‘maan’, dan associeert het gezelschap
forensen met maneschijn, misschien wel kaalhoofdige, dikke, gezapige forensen
met een ijle, poeierende, magische maneschijn (uw schedelveld is koeler maan),
zodat het in lachen uitbarst of, als de omstandigheden zulks niet gedogen,
glimlacht....’
Ter Braak heeft geen bezwaar tegen Sas en Sluis in Nijhoffs bewerking van
Ramuz' Soldaat, noch tegen Bunings Katrijp en Hargen. Hij strijdt dus welbeschouwd
niet tegen de magie der woorden, maar tegen het misbruik van plaatsnamen door
dichters die niet in staat zijn aan aardrijkskundige termen een magische kracht te
verlenen. En de aanval op Leidschendam betekent dus alleen maar dat Ter Braak
Chr. de Graaff geen dichter en zeker geen groot dichter acht. Daarom bleef
Amsterdam een werkelijkheid in plaats van een puur poëtisch effect te worden. Met
andere woorden, hier werd Amsterdam afgewezen omdat de dichter niet
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de kunst verstond het woord dubbelzinnig te maken. In dat geval kan er van poëtisch
misverstand geen sprake zijn en is Amsterdam werkelijk en alléén Amsterdam,
hoofdstad van het koninkrijk der Nederlanden gelegen aan de Amstel en het Y,
zodat de vraag opkomt: waarom Amsterdam? Het is dus uitsluitend de tweede
betekenis, welke de toepassing van enig woord in een gedicht rechtvaardigt.
Ik heb al van mijn jeugd af gezocht naar eenvoudige beelden om de werking van
het woord in een gedicht duidelijk te maken. Zo schreef ik eens:
‘Woorden zijn glazen van verschillende kleur, vorm, maat. En wij gebruiken ze,
in het dagelijks leven om een vloeistof van de fles naar onze mond te brengen. Zij
zijn dus dienstbaar en wij hebben ze nodig omderwille van de ‘inhoud’. De dichter
nu ontdoet de glazen van hun vloeistoffen en gebruikt ze om er mee te dollen, om
er mee te jongleren. Hij gooit ze in de lucht, twee, drie, vier tegelijk en vangt ze op,
en gooit ze weer. Voor ons die er naar kijken, verbaasd en bekoord, is dat een
prachtig en boeiend spel. Zonder betekenis en onafhankelijk van de vloeistof, welke
vroeger in die glazen geweest is. De betekenis lezen wij nù, als een mystiek
geheimschrift, uitsluitend in de kleur en in de stelling, welke zij, die glazen, op een
gegeven ogenblik ten opzichte van elkander in de ruimte innemen. Het poëtische
in de poëzie is nooit menselijk in de gewone zin des woords. Het is bovenzinnelijk
en dus bovenmenselijk. Men kan met oprechte overtuiging, zeer aandoenlijke dingen
vertellen, zonder dat deze mededelingen poëzie geworden zijn; men kan ook
onbelangrijke schijnbaar redeloze opmerkingen maken en ze tot poëzie verheffen.
En hierbij denk ik aan de terecht klassiek geworden ‘Boere-Charleston’ van Paul
van Ostaijen:
Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen
rozetuilen
boererozen boerewangen boerelongen
boerelongen ballen wangen
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ballen bolle bekkens
bugel en basson – o hop!
Marie-Katelijne Marie-Katerien
wie heeft er de kleinen bugel gezien
en wie Gaston met zijn basson
want dit is geen pavane of geen sarabande meer
dit is geen gigue of geen allemande meer
en geen wals
dat is 'nen charleston
'nen boerecharleston
van Gaston op zijnen basson
En wie heeft er de kleinen bugel gezien
en wie heeft er de groten bugel gezien
en wie Gaston met zijnen basson
De klein bugel zit in 'nen rozetuil
bij Rozalie
de grote bugel zit in de sjees
bij Malanie
Marie-Katelijne Marie Katerien
En Gaston
die zit ‘In de Ton’ ik vraag u pardon
Bolle wangen ballen bekkens
bugel en basson

Hiervan ligt de zin geheel verborgen in de bewegelijke groepering der zinneloze
woorden. Wanneer men dus een gedicht meent te begrijpen, omdat men verstaat
wat de dichter in zijn eigenaardige vorm, heeft medegedeeld, dan is het nog
geenszins zeker, dat men de poëtische potentie ervan ontdekte! En omgekeerd kan
men gedichten niet begrijpen, men kan onmachtig zijn ze in huiselijke volzinnen te
omschrijven en toch kan desniettegenstaande, de poëtische zin ervan geopenbaard
worden. Wie poëzie wil gaan lezen zoals zij gelezen moet worden, is verplicht zich
eerst vrij te maken van de vooroordelen van het redelijk onderzoek, want redelijke
zin en poëtische zin dekken elkander nooit geheel. Hier steekt de allergrootste
moeilijkheid voor het onderwijs in de litteratuur voor zoverre het de poëzie
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betreft. Ik heb meermalen door jonge leerlingen ‘moeilijke poëzie’ horen verklaren;
een zeer aanvaardbare omschrijving van de redelijke betekenis der woorden en
zinnen, een juiste ontleding van de beelden-inhoud horen geven, terwijl niettemin
de verborgen betekenis van het Spel der Woorden, waar de wezenlijke betekenis
in schuilt, hun ontging. Er behoort een zekere moed toe om, als men u vraagt: ‘Wat
betekent deze regel?’ te antwoorden: ‘Ik weet het niet, maar ik weet wel, dat het
een mooie regel is!’ Een waar dichter hééft die moed altijd. Ik heb meer dan eens
Karel van de Woestijne dit antwoord horen geven. Om gedichten te kunnen genieten
moet men tenslotte deze stelling aanvaarden: ‘Poëzie is een spel met woorden, dat
een bewegelijke betekenis in zichzelf heeft, gehéél afgescheiden van de standvastige
betekenis, welke die woorden kunnen hebben in het dagelijks taalgebruik.’
En deze stelling belet ons niet – mij althans niet – om zo nu en dan toch naar een
verklaring te zoeken. Deze neiging komt voort uit mijn verlangen om te dienen. Er
leven talloze oprecht belangstellenden, die behoefte hebben aan een bemoedigend
woord om wat nader tot de dichtkunst te komen.

12
Wanneer, naar mijn persoonlijke opvatting, de dubbelzinnigheid een der wezenlijke
voorwaarden tot poëzie is, dan ligt de uiterste consequentie daarvan in de erkenning
dat eigenschappen, welke elkander uitsluiten, gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, dat
met andere woorden in het gedicht een volmaakte tegenstelling opgeheven wordt
én gehandhaafd blijft. De inhoud wordt vorm zonder op te houden inhoud te zijn;
het aardse wordt hemels zonder op te houden aards te zijn, het tijdelijke wordt
eeuwig zonder op te houden tijdelijk te zijn. En wanneer wij in het gedicht een boom
ontmoeten is die boom geen boom en toch wel een boom. Over het algemeen wordt
deze leer der opgeheven en gehandhaafde tegenstrijdigheden moeilijk aanvaard
om
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dat deze niet te rijmen valt met de klassieke logica. Maar men mag in dit geval de
dichters geen buitenissigheid verwijten! Een van de grootste wiskundigen van deze
tijd, prof. dr. L. E. J. Brouwer, heeft het beginsel van de uitgesloten derde verworpen
en daarmede een nieuwe logica geschapen welke als twee druppels water gelijkt
op de logica der poëzie. Volgens deze is het mogelijk dat een stelling juist noch
onjuist is, dat getallen niet aan elkaar gelijk zijn en ook niet van elkaar verschillen.
Ik herinner mij met weemoed een prachtige zomeravond in Lent. Wij zaten aan de
oevers van de breede Waal en zagen voor ons de schemerende omtrek van
Nijmegen. Wij, dat waren prof. dr. Ch. H. van Os, hoogleraar te Delft en ik, en wij
spraken vurig en lang over de innerlijke overeenkomsten tussen poëzie en wiskunde,
naar aanleiding van een uitspraak van prof. Buytendijk: ‘De wiskunde is een spel
voor Gods aangezicht’, welke met evenveel recht zou kunnen luiden: ‘De poëzie is
een spel voor Gods aangezicht’. Van Os heeft kort daarna zijn inzichten zoals die
in ons gesprek aan de dag kwamen samengevat in een artikel: ‘Wiskunde en Poëzie’
verschenen in het maandschrift De Gids van Februari 1930. Het belang hiervan
voor mij ligt in het feit, dat bewezen wordt, hoe tal van bepalingen, welke men
dwaasheid noemt als de dichter ze uitspreekt, zonder slag of stoot aanvaard worden,
wanneer ze van een wiskundige komen. Van Os beweert dat wiskunde niets met
de werkelijkheid te maken heeft. En hij haalt enige stellingen van Euclides aan welke
dit bewijzen ‘Voert dit werk (het leerboek der meetkunde) ons in een gebied van
nuchtere koude alledaagsheid, of veeleer in een droomsfeer, welke voor die der
poëzie niet onderdoet? Wij slaan het open en lezen:
Een Punt is datgene, wat geen delen heeft.
Een lijn is lengte zonder breedte.
Waar ter wereld vonden wij in onze dagelijkse ervaring dingen, waarop deze
definities van toepassing zijn?’ – In de 17e en 18e eeuw wordt de wiskunde verrijkt
met tal van nieuwe begrippen, met de oneindig kleine groot
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heden, met ‘irrationale’ en ‘imaginaire’ getallen. Hierop volgde de stelling van
Poncelet, dat de evenwijdige rechte lijnen wél een snijpunt hebben, dat in het
oneindige gelegen is. Doch de grote stap werd gedaan met het scheppen van de
niet-Euclidische meetkunde, welke om te beginnen aannam, dat men door een punt
buiten een rechte lijn gelegen meerdere rechte lijnen kan trekken evenwijdig aan
de eerstgenoemde. De wiskundige verbeelding nam steeds hoger vlucht. Waarom
zou men door één punt slechts drie rechte lijnen kunnen trekken, welke loodrecht
op elkander staan? En van dat ogenblik werkte men met x afmetingen. Ten slotte
ontstonden de z.g. ‘pathologische geometriën’. Van Os voert als voorbeelden aan:
‘een meetkunde waarbij de hele ruimte uit zeven punten bestaat, die drie aan drie
op zeven rechte lijnen gelegen zijn, elk van deze rechte lijnen bestaat dus maar uit
drie punten. Een andere meetkunde is er, waarbij niet de som der hoeken, maar de
som der zijden van een driehoek constant is’.
Ik haal deze enkele bijzonderheden alléén maar aan, om te doen uitkomen dat
de poëzie niet ongerijmder is dan een algemeen erkende en geachte wetenschap
en om te doen beseffen, dat het poëtische zich niet tot de dichtkunst beperkt. En
overal waar het poëtische ons aan doet, in de schilderkunst, in de wetenschap, in
het leven, ontdekken wij, bij nauwkeurige beschouwing altijd een dubbelzinnigheid,
die tot het ongerijmde voert. Zeer globaal zou men kunnen zeggen dat ‘poëtisch’ in
de ruimste zin des woords is, iedere beschouwing of werkwijze, welke leidt tot een
onmiddellijke en volstrekte ontkenning der algemeen gangbare wereldse
overeenkomsten.
Men komt niet uit met de begrippen symbool en werkelijkheid in hun onderlinge
verhouding, welke veel te strak en te nauwkeurig omschreven is. Men moet zich
voorstellen, dat er meerdere werkelijkheden zijn, in elk geval een wereldse en een
poëtische, die geen wezenlijk verband met elkander onderhouden. Het poëtische
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beeld is niet, als de oude opvatting het aangaf, gebonden enerzijds aan een
voorstelling, anderzijds aan een zin; het voert een onafhankelijk, in zichzelf besloten
leven. Scheppen kan nooit vereenzelvigd worden met nabootsing, uitleg, zinnebeeld;
het veronderstelt het oproepen en rangschikken van een nieuwe wereld, welke de
onze vervangt, maar niet verdringt, een wereld met eigen wetten en een eigen logica.
De dubbelzinnigheid als grondslag van alle poëzie bestaat in de aanvaarding van
het feit dat er binnen dezelfde tijd en dezelfde ruimte, meer dan één wereld mogelijk
is, werelden die elkaar doordringen en toch gescheiden blijven. Wanneer men
hiervan overtuigd is, ontdekt men de dubbelzinnigheid overal en leest men de
bevestiging ervan bij schrijvers uit alle tijden. Zelfs de voorzichtige Pascal houdt er
rekening mede: ‘Si l'on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de
mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion
sera absurde et ridicule.’ Hij wil dus tegelijkertijd redelijk en onredelijk zijn en op die
gelijktijdigheid een stelsel opbouwen. In de praktijk des levens kan een ieder de
voorbeelden er van ontdekken. Een zeer duidelijk wordt verstrekt door den philosoof
F. Paulhan. Hij wijst er op dat een gekleurde wollen lap, vlag genaamd, door een
ieder eerbiedig gegroet wordt, wanneer hij voor het regiment uit gaat, door niemand
wanneer hij dient om de aandacht der voorbijgangers op de uitstallingen van een
winkel te vestigen. Ten slotte wijs ik op de Eucharistie waarin de wijn het Bloed niet
voorstelt, doch wórdt door het wonder der transsubstantiatie.
In de dubbelzinnigheid nu schuilt het opstandig karakter, dat aan alle poëzie eigen
is. Dichters zijn bommenwerpers, ook al leven zij als de rustigste burgers en
gedichten zijn bommen geladen met de allergevaarlijkste springstof: de
Onredelijkheid. Er ontstaat een gevaar voor de ganse menselijke samenleving,
wanneer men tracht poëtische waarden in het dagelijks leven en in de staatkunde
in te voeren. Er bestaan als ik al zeide
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twee werelden, welke in de praktijk en voor de gewone burgers eeuwig gescheiden
dienen te blijven: die van de alledaagse werkelijkheid, welke zonder regelen aan
de rede ontleend in een moorddadige verwarring ontaardt en die van de poëzie,
welke de beperking en indeling van de rede niet behoeft en niet verdraagt. De dichter
heeft het onschatbaar voorrecht om, in overeenstemming met de grondslag der
poëzie, terzelfdertijd redelijk en onredelijk te leven. Het is beter voor de rust van de
wereld, dat zij die geen dichter zijn zich niet aan zulk een absurd bestaan wagen.
De afschuw van het verstand zodra er van kunst sprake is, heeft aanleiding
gegeven tot merkwaardige vormen van letterkunde zeer wel te vergelijken met de
pathologische geometriën. Ik verwijs hier naar het werk van Raymond Roussel een
veel omstreden Frans schrijver, door enkelen bovenmate geprezen, door velen tot
aansteller verklaard. Ik geloof niet dat hij dit is. Ik geloof alleen dat hij miste wat zijn
voorstander Jean Cocteau noemt le tact dans l'audace, daaraan toevoegend: ‘C'est
de savoir jusqu'où on peut aller trop loin.’ Roussel wist dit niet. Zijn werkwijze bestaat
uit het maken van losse woorden uit een gegeven willekeurige volzin. Bij voorbeeld:
Napoleon premier empereur, wordt ‘Nappe ollê ombre miettes hampe air heure’.
Met behulp van die woorden stelt hij weer volzinnen samen: ‘les danseuses montées
sur la table et l'ombre des miettes visibles sur la natte’ en ‘l'horloge à vent du pays
de cocagne: hampe et air.’ Roussel geeft hierbij een toelichting waar weinig tegen
in te brengen is, al blijft de waarde van zijn methode twijfelachtig: ‘Ce procédé, en
somme est parent de la rime. Dans les deux cas il y a création imprévue due à des
combinaisons phoniques. C'est essentiellement un procédé poétique. Encore faut-il
savoir l'employer. Et de même qu'avec des rimes on peut, avec ce procédé, faire
de bons ou de mauvais ouvrages.’
De verwijzing naar de wiskunde geeft mij de gelegenheid nogmaals prof. Van Os
aan te halen. Hij zegt en
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dat is mij uit het hart gegrepen: ‘Het standpunt der moderne wiskundigen is veeleer
te vergelijken met dat van die kunstenaars, die het l'art pour l'art prediken. Deze
leuze is herhaaldelijk heftig aangevallen en toch is zij de enig houdbare. Goed
begrepen, betekent zij toch niets anders, dan dat aan een kunst of wetenschap haar
ontwikkelingsgang niet van buitenaf mag worden voorgeschreven. Een kunstwerk
moet neerdalen uit die gebieden van het gemoed van den kunstenaar, die boven
zijn bewustzijn liggen, en elke dwang van buiten af, elke zuiver verstandelijke
overweging ook, kan slechts storend werken.’
En hiermede zijn wij weer terug bij wat ik in de aanvang van deze aantekening
stelde: dat poëzie als poëzie ondergaan, genoten en beoordeeld moet worden en
dat alle zedekunstige, staathuishoudkundige en wijsgerige uitleggingen de poëzie
geweld aandoen.
Het gedicht heeft niet de opdracht medegekregen om iets te leren, ons iets mede
te delen, ons iets te beschrijven. Want al deze werkzaamheden veronderstellen een
bewustgeworden verworvenheid van den dichter. Hij moet wat hij ons wil leren, eerst
zelf kennen, wat hij ons wil mededelen eerst zelf ervaren hebben en wat hij ons wil
beschrijven eerst zelf gezien hebben. En al wat hier aangegeven wordt behoort tot
het onbestreden gebied van de rede. Het gedicht, in zoverre het de poëzie
verwezenlijkt, vindt zijn enige rechtvaardiging in het feit, dat het den dichter vele
onbewuste mogelijkheden, welke in de onbereikbare diepten van zijn wezen
sluimerden, aan hem zelf bewust maakt door middel van de vorm. Alle gedichten,
welke een dichter in zijn ganse leven schrijft zijn hem, a priori geschonken, maken
van de aanvang af deel van zijn wezen uit. Al schrijvende verovert hij ze op zichzelf.
In de vorm wordt een deel van 's dichters diepste wezen terzelfdertijd gevangen en
bevrijd: wederom een volstrekte tegenstelling die opgelost wordt in het wonder, dat
ons bezighoudt.
Toen ik de vraag stelde: Wat is poëzie? wist ik reeds
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dat ik er geen antwoord op kon geven. Het was mijn doel deze onmogelijkheid niet
als een tekortkoming doch als een deugd te doen aanvaarden. Als wij wisten wat
poëzie was, zou er geen poëzie meer bestaan. Onze onwetendheid is een
voorwaarde voor het geluk en het genot, dat wij in de poëzie ontdekken. De
onbekende grootheid vormt een der onmisbare elementen van het spel dat wij
spelen. Het wonder houdt op een wonder te zijn als wij het verklaard hebben en het
leven houdt op leven te zijn, wanneer wij de wonderen er uit verbannen.
Wanneer wij dus ter zijde laten al wat, naar mijn opvatting, poëzie niet is; – blijft
er zeer weinig bevestigends over, omdat nu eenmaal het volstrekte altijd de uiterste
eenvoud is. Het feit dat niemand er de oorsprong of de duur van kent, maakt iedere
nadere bevestiging overbodig. Wij hebben dus een drang, een kracht, een wil, die
gehoorzamend aan een noodzaak en wetten welke wij niet kennen, zich van enkelen
onzer bedient om zich in een oorspronkelijke en onherhaalbare vorm te
verwezenlijken en daardoor te bestendigen. Die drift noemen wij poëzie, die
uitverkoren enkelingen dichters. Zij zijn instrumenten. Zij zijn slaven van die
ingeslapen daimon, maar aangezien zij zich met hem vereenzelvigen zijn zij tegelijk
heersers. Zij bevelen en gehoorzamen, zij drijven en worden gedreven.
Het positieve is dus gelegen in de erkenning, dat de poëzie altijd ontspringt uit
een behoefte, welke zich volkomen aan iedere invloed van de wil en daardoor van
de rede onttrekt. Verder is het als alle diepe behoefte der mensen een spel. Doch
een merkwaardig spel omdat hij die het speelt met zichzelf, de dichter, elke keer
opnieuw de regels aan het spel ontleent, met andere woorden: de poëzie is een
spel, waarbij de speler al spelend de regels vindt, en daarbij weet dat de regels
slechts eenmaal gelden en bruikbaar zijn. Ten slotte leert de ervaring dat in dit spel,
onverschillig of het al of niet van woorden gebruik maakt, de dubbelzinnigheid (het
misverstand, de gelijktijdigheid van wat

Jan Greshoff, Legkaart

107
elkander insluit) het spelelement is, waar alles om draait.
Ik voor mij heb nooit kunnen bespeuren, waar de behoefte aan poëzie uit
voortkomt. Karel van de Woestijne, die een prachtig dichter was, schreef: ‘Poëzie
is een kunst en kunst is uiting van te vol aan leven, aan onverbruikt of onverbruikbaar
leven. Wat wij niet verbruiken aan min of meer gedwongen of nuttigen arbeid,
vergooien wij aan spel, aan dans, aan zang, aanvankelijk zonder het zelf goed te
weten, daarna meer bewust en dan ook meer geordend. Kunst wordt dan, zo ge
wilt, geordende uiting van anders onbruikbare levensvolheid.’ Ik vraag mij af, dit
lezend, of dichters, kunstenaars in het algemeen, de enige lieden zijn bij tijd en wijle
onderhevig aan een te vol aan leven?
En als dat moeilijk te bewijzen en vol te houden valt, kom ik vanzelf tot de volgende
vraag: ‘wat doen dan de niet-kunstenaars met hun levensoverschotten?’ Bovendien
lijkt mij deze voorstelling wat kinderlijk. Het leven is geen vloeistof en de mens geen
vat dat of niet genoeg gevuld is of overloopt! Ik ken merkwaardige en belangrijke
gedichten, ik denk aan de beste van Paul Valéry, waar alle levensoverdaad
onmiskenbaar vreemd aan blijft. En is het mogelijk van een te vol aan leven te
spreken, zonder eerst vast te stellen wat men onder leven verstaat, door welke
handelingen of verschijnselen ‘leven’ bepaald of gekenmerkt wordt? Men schermt
in de letterkunde veel te veel met dit woord, zonder dat men zich zuiver rekenschap
geeft van de talloze mogelijkheden welke er in besloten liggen en zonder daar een
keuze uit te doen. Hetzelfde geldt voor het woord mens, dat ook in alle
beschouwingen over poëzie opduikt. Wanneer men te veel belangstelt in de beperkte
verrichtingen, welke men in het dagelijks leven menselijk noemt, beweegt men zich,
naar mijn mening, van de poëzie af. Gevoelswaarden in de dierlijke zin des woords,
waar ons ganse bestaan in de wereld op gebouwd is, geven minder aanleiding tot
werkelijke poëzie, dan men algemeen aan
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neemt met het duidelijke doel de poëzie in de huiskamer te brengen en te houden.
Van de menselijke ontroering is het maar een geringe stap tot de stelling van Mosso;
dat de oorsprong van alle kunst schuilt in vermoeidheid of een andere toestand,
welke op een vergiftiging gelijkt. Naast Mosso haalt Van de Woestijne een zielkundige
aan, genaamd Lange, die er het ganglionaire vasomotorische zenuwstelsel bij te
pas brengt en professor Verriest, die gelooft aan een willekeurige behoefte van het
strottenhoofd, waaruit hij assonantie en allitteratie verklaart. Ik behoef, na al wat ik
gezegd heb, niet te vermelden, dat een opvatting waarin de ingeving als een
ziektegeval beschouwd wordt, nooit mijn instemming kan verwerven. En ik heb,
hoeveel ik ook over dit vraagstuk gelezen moge hebben, nog géén dichter ontdekt,
die het met deze psychiaters eens was. Wij doen er goed aan meer waarde te
hechten aan het oordeel van hen die poëzie voortbrengen, en er dagelijks mede
verkeren, dan van geleerden, die geen enkele persoonlijke ervaring op dit gebied
kunnen bezitten.
Ik zei in den aanvang, dat iedere schrijver op een gegeven ogenblik de behoefte
gevoeld heeft, over de grondslag van de werkzaamheid, waar hij zijn bestaansrecht
aan ontleent, na te denken. Voor zoverre ik kennis gekregen heb van de uitslagen
van dit gewetensonderzoek en van de geschriften van hen die op een dichterlijke
wijze over het dichten schreven, als F. Paulhan, Jacques Maritain of Rolland de
Renéville, kom ik tot de overtuiging dat alle ervaring en alle redenering over ervaring
ophoudt op het punt waar de poëtische werkzaamheid begint: de ingeving. En
daarom vindt men dit woord of zijn Franse vorm ‘inspiratie’ in de slotsom van vrijwel
alle geschriften over poëzie.
Met dit woord erkennen wij de ontoereikendheid van onze rede zodra wij de
oorsprong van leven naderen en tegelijkertijd het onafwijsbaar bestaan van een
mogelijkheid welke aan onze wil ontsnapt. Zolang de bio
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logen er niet in geslaagd zijn het levensraadsel op te lossen, zijn wij onmachtig het
raadsel der poëzie op te lossen, want die beide raadselen komen op uit en verliezen
zich in éénzelfde, het éénige, Wonder.
Ik spreek nu over het poëtische in de poëzie doch voor hen, die daar niet
ontvankelijk voor zijn, biedt de letterkunde nog talloze aanleidingen tot lering en
vermaak. Ik onderschat de waarde en de betekenis daarvan niet, wanneer wij het
er maar eerst over eens zijn geworden, dat zij het wezen niet raken. Waarom zou
men geen vreugde mogen beleven aan de uitdrukking van een gevoel, dat men zelf
ook van nabij meent te kennen; waarom zou men geen troost mogen putten uit het
besef dat een ander hetzelfde leed geleden heeft: waarom zou men geen behagen
mogen scheppen in de beschrijving van een landschap, dat men meent te
herkennen? Ja, waarom zou men niet mogen genieten van een vrolijk of droevig
verhaal, op een beminnelijke desnoods rijmende wijze verteld; waarom zou men
zich niet mogen laten stichten door wijsheid en zedekundige overwegingen? In alle
tijden heeft er een dramatische poëzie, een verhalende, een lerende en beschrijvende
poëzie bestaan, naast het lierdicht, dat men beschouwde als de onmiddellijke
uitstorting van het gemoed. Al deze soorten ontlenen hun bestaansrecht aan hun
bestaansfeit en bovenal aan de onmiskenbaarheid van hun duur. Maar, of zij
middeleeuws of hedendaags, didactisch of lyrisch, in het Nederlands of in het
Bulgaars geschreven zijn.... wat hen tot poëzie maakt is onveranderlijk: de energie
welke vrijkomt wanneer de spanning tussen aarde en hemel, lichaam en ziel, zin
en zijn wordt opgeheven, doordat de tegenstellingen zich met elkaar vereenzelvigen,
zonder dat zij ieder voor zich hun kenmerken verliezen.
Wanneer ik, uit mijn reeds lange ervaring over poëzie en het ontstaan daarvan
spreek, lijkt dat wellicht een moeilijke zaak. Dat is het ook, omdat wij te zeer
verslingerd zijn aan ons verstand, dat ons het verlangen tot begrijpen schenkt en
ons daarmede de weg tot de
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wonderen verspert. Wie in staat is volledig afstand te doen van de klassieke logica
en de aardse wetten van oorzaak en gevolg, onredelijk te zijn zonder zijn rede op
te offeren en geen bezwaar meer heeft tegen zinrijke onzin, wie zich argeloos
neerlegt bij het feit, dat er vele dingen tussen hemel en aarde zijn waar het verstand
geen vat op heeft, die vindt poëzie zo helder, vanzelfsprekend, onvermijdelijk, dat
hij het een ijdele dwaasheid acht er zovele ingewikkelde volzinnen aan te wijden.
In laatste aanleg behoort poëzie niet besproken doch beleefd te worden.

13
‘Wat is Poëzie?’ ‘Het is zo eenvoudig, zo natuurlijk als de zee, de vogelen, als de
wolken,’ zei de Wijze, ‘Ik geloof niet dat gij dit zo moeilijk zult voelen als Tao. En gij
behoeft slechts om u te zien over de aarde en in de luchten om het te weten. Poëzie
heeft bestaan vanaf het bestaan van hemel en aarde.’
Deze uitspraak ontleen ik aan een omschrijving van enkele hoofdstukken van
Lao Tse's werk ‘Tao Teh King’. Tao is alleen reeds een poëtisch woord omdat het
geen betekenis heeft, of liever een betekenis, welke ons begrip te boven gaat en
dus onvertaalbaar is. Tao is het volstrekte alles, oorsprong, drijfkracht en doel van
alle leven en niet: leven, dat geen grenzen en geen tijd kent.
Ik wil er nog enkele zinsneden uit aanhalen:
‘Poëzie is overal te horen en te zien, maar juist omdat het zo eenvoudig is, is het
ook zo streng en onveranderlijk.’
En verder: ‘Is dit niet schoon’ sprak hij weer, ‘is dit niet schoon, het geluid dat
voortkwam uit Tao, het geluid-loze? Het licht dat uitschijnt uit Tao, het licht-loze?
En de verzen, de sonore muziek der woorden geboren uit Tao, het woordeloze?
Leven wij niet in één eindeloos Mysterie, dat ééns tot ene simpele, absolute Waarheid
zal worden?’
Ik wijs er hier op dat de opheffing der volstrekte tegenstellingen reeds als het
wezen der poëzie erkend werd
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door ‘Het oude Kind’, dat, naar men aanneemt, 604 voor Christus te Tju Neun
geboren werd!
Hij zeide ook: De bezielde woorden van den dichter vloeiden van zelf juist omdat
zij bezield zijn. En, goed nagedacht, bestaan er in 't geheel geen bepaalde vormen
van gedicht eigenlijk, en in 't geheel geen wetten, want een vers, vanzelf
voortgevloeid uit de bron, gaat uit eigen kracht en niet gehoorzamende, aan een
voorafgestelde, menselijke wet. De enige wet is dat er geen wet is. Gij zult dit
misschien heel gewaagd vinden, jonge man, maar bedenk dat ik van Tao uitga met
mijn betoog, en niet van de mensen, en dat ik dan ook maar heel weinig ware
dichters weet. En verder:
‘Mijn oude Meester, waarom maakt een dichter een gedicht?’
Dit scheen hem te verbazen, want hij vroeg, alsof hij mij niet had goed verstaan:
‘Waarom een dichter een gedicht maakt?’
‘Ja, Meester. Waarom?’
Hij lachte helder uit in het licht en zeide:
‘Waarom ruist de zee? Waarom zingt het vogeltje? Weet gij dat, mijn jongen?’
‘Vader, omdat zij niet anders kunnen, omdat zij nu eenmaal moeten, uit hunne
natuur! Het is Wu Wei!’
‘Heel goed. Welnu, zou het bij een dichter dan anders zijn?’
Ik dacht na, maar ik had nog geen antwoord gereed. ‘Ja, het kan toch nog anders.
Een dichter kan zingen om een litteratuur te helpen maken, in een land waar de
litteratuur dood is. Dit vind ik heel mooi klinken, maar eigenlijk onzuiver. Maar er
zingen ook dichters om zich een glorie te scheppen, om beroemd te zijn, om te
worden gekroond met blinkende lauweren, om het lachen te zien lichten van blonde
meisjes, die bloemen strooien voor hunne voeten!’
‘Gij moet u juister uitdrukken’, sprak de Wijze. ‘En gij moogt geen woorden
ontheiligen, die onder de duizenden woorden heilig zijn. Want dichters, die zó zingen
zingen niet en zijn geen dichters. Een dichter zingt
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omdat hij zingt. Hij kan niet zingen met een zeker doel, anders wordt hij een dilettant.’
En ten slotte:
‘Vader,’ antwoordde ik, ‘uwe wijsheid is poëzie en uwe poëzie is wijsheid. Hoe
kan dit zijn?’
‘Dat is heel goed, zoals gij dit ziet,’ antwoordde hij. ‘Gij zult gaan leren, dat al deze
woorden maar schijn zijn. Ik weet niet wat mijne wijsheid is, of wat mijne poëzie.
Alles keert tot één terug. Het is zo eenvoudig, en zo natuurlijk, als gij dit weet. Het
is alles Tao.’
Ik kan niets anders zeggen, dan dit: poëzie is zo eenvoudig, juist omdat zij
onbegrijpelijk is. Maar het is voor de meesten onzer niet eenvoudig om het ware
bestaan in het onbegrijpelijke te zoeken en te vinden.
Wat poëzie is kan ik niemand leren, dat moet een ieder in zich zelf ontdekken.
Wellicht komt hij daarbij tot opvattingen, welke loodrecht op de mijne staan. En dan
is het waarschijnlijk dat wij beide gelijk en beide ongelijk hebben, want op de poëzie
past de lijfspreuk van Speenhoff: ‘Het is Anders’.
Zij is nooit wat wij denken, dat zij is; zij is altijd waar wij haar niet verwachten te
vinden.
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IV Persoonlijke ervaringen met poëzie
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1
Voorkeuren
Een men die vreemdeling in het Jeruzalem der schone letteren was, heeft mij wel
eens gevraagd, welk gedicht in de Nederlandse taal ik het mooiste vond. Het spreekt
vanzelf, dunkt mij, dat ik het antwoord schuldig moest blijven, nu zo goed als vroeger;
want op het gebied van de poëzie heeft de ervaring luttel waarde. Men (de ‘men’
zie boven) spreekt naar mijn opvatting in het algemeen te veel over schoonheid.
Soms lijkt het daardoor of het gehele vraagstuk van de kunst tot de simpele
tegenstelling tussen mooi en lelijk terug te brengen valt en vandaar ook dat de
waardering van de goedwillende buitenstaanders altijd zo vaag en wezenloos blijft.
Is die van de zogenaamde kenners dan nauwkeuriger en beter gegrondvest? Ik zou
dit niet durven volhouden. In ieder werk van kunst is het onuitsprekelijke, het
onverbeeldbare, al wat niet te wegen of te meten is, van zulk een wezenlijk belang,
dat het niemand mogelijk wordt scherpe en duurzame bepalingen op te stellen. Leek
en kenner staan even hulpeloos tegenover het ware kunstwerk. Het verschil is dat
de leek het aan zijn goede smaak verplicht meent te zijn toch iets te moeten zeggen
en dan in vele gevallen een schijnbaar diepzinnige banaliteit uitstoot; terwijl de
kenner in hetzelfde geval door zijn goede smaak tot zwijgen gedwongen wordt.
Maar dan moet men ook nog tot het inzicht gekomen zijn dat er bot zwijgen en
verstandig zwijgen bestaan: twee wijzen van niet-spreken, die in ieder opzicht en
merkbaar verschillen.
Voor mij is ‘mooi’ altijd een vaag woord geweest en een woord waarin de vaagheid
bovendien nog steeds van tint wisselde. Ik kan mij, ofschoon ik er dikwijls en oprecht
mijn best voor gedaan heb, de schoonheid niet als een vaststaand duidelijk en
nauwkeurig te omschrijven begrip voorstellen. In de dagelijkse wer
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kelijkheid blijkt trouwens duidelijk hoe een ieder er een eigen waarde aan geeft.
Maar zelfs voor mij zelf en ten opzichte van mijzelf bestond er nooit een blijvend
schoon. Schoonheid was mij nimmer een onmiddellijke openbaring, welke ik
beschouwde als de slotsom op een gegeven ogenblik getrokken uit een ontelbaar
aantal imponderabilia en waarvan de geldigheidsduur zeer beperkt bleef. Ik zou dus
wanneer ik mij leende voor het spelletje van vraag en antwoord, heden met dit
gedicht, morgen met een ander komen aanzetten. En in beide gevallen zou ik met
de hand op het hart, in volkomen oprechtheid kunnen verklaren dat ik mijn keuze
de mooiste van de Nederlandse taal achtte; terwijl ik ook in beide gevallen volkomen
‘gelijk’ zou hebben, gesteld dat er in poeticis zoiets grofs en houterigs als ‘gelijk’
bestond. De waardering voor een gedicht is afhankelijk in laatste aanleg van het
licht dat het in ons ontsteekt. Een kunstuiting welke ons donker laat of waar we
uitsluitend verstandelijke verbintenissen mede onderhouden, kunnen wij niet te
goeder trouw ‘mooi’ noemen. Hieruit volgt dus dat de waardering afhankelijk is van
onze ontvankelijkheid en deze nu vormt een zeer onbetrouwbaar gegeven, omdat
zij in staat van ononderbroken wisseling verkeert. En zo komen wij tot de ietwat
pijnlijke, doch noodzakelijke erkenning, dat iets zo vluchtigs en oneigenlijks als de
stemming, een kracht is welke wij bij het kunstgenot nooit kunnen uitschakelen.
Wij hebben dus te maken met twee voortdurende bewegingen: de natuurlijke
ontwikkeling van een persoonlijkheid, welke zich over een aantal jaren voltrekt én
de onberekenbare wijzigingen in onze beschikbaarheid, welke wij verscheidene
keren per dag kunnen vaststellen. De befaamde uitspraak: toen ik een kind was,
dacht ik als een kind.... heeft wellicht op geen gebied een zo volledige geldigheid
als op dat van de dichtkunst. Toen ik een kind was las ik als een kind en genoot ik
dus, volop en rechtmatig van
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de kinderlijke dichtoefeningen van den heer C. S. Adama van Scheltema, die toen
ik tot de letterkunde ontwaakte (zo omstreeks 1905) in de aanvang van zijn opkomst
was. Daarna verloor ik volkomen de smaak voor zulke gemakkelijke en
laag-bij-de-grondse rijmelarijen. Doch later keerde ik terug tot de eenvoud en een
natuurlijkheid, welk echter niets kinderlijks meer hadden en ik dacht er niet aan
Adama van Scheltema in mijn genade te herstellen.
Mijn voorliefde voor de eenvoud die intussen weer veel van zijn volstrektheid
verloren heeft, beschouw ik als een persoonlijke eigenaardigheid en het is nooit bij
mij opgekomen die plechtig tot een letterkundige algemeengeldigheid te verheffen.
Ik schuw in leven en letteren, de beginselvaste verstelselaars die al hun meningen
en liefhebberijen tot maatstaven verklaren en geen poging nalaten om die aan hun
argeloze medemensen op te dringen. Het is verschrikkelijk genoeg dat in deze
wereld de leerstelligheid met geweld zijn overheersing tracht te vestigen: laat in het
rijk der muzen een volledige verdraagzaamheid de grondslag van het onderlinge
verkeer blijven! Er moet toch één plekje gespaard worden, waar wij, moegeplaagd
kunnen schuilen. Ik blijf in staat het eenvoudige én het oneenvoudige te waarderen.
Men kan moeilijk volhouden dat Karel van de Woestijne een eenvoudig dichter is.
Maar dat heeft mij, ook de dagen dat ik de eenvoud boven alle deugden verhief,
nooit belet zijn beste werk lief te hebben en te bewonderen. Ik stel daarbij alleen
vast, dat de enkele simpele liederen welke hij in het laatste tijdvak van zijn scheppen
schreef, mij nader aan het hart liggen dan de brede, zware, ingewikkelde strophen
uit zijn aanvang. De wezenlijke waarde van poëzie wordt immers nooit bepaald door
eenvoud of samengesteldheid, doch uitsluitend door de onvermijdelijkheid en de
volledigheid waarmede de innerlijke drang en uitdrukking zich met elkaar
vereenzelvigen. De zang, het geheim van ieder gedicht, wordt niet gemaakt
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doch ontstaat als de natuurlijke toon bij de vereniging van twee elementen tot een
nieuwe eenheid: vermoeden en werkelijkheid, die één gestalte vormen. En waarom
zou dat niet een grillige, versierde, zeer oneenvoudige gestalte kunnen zijn? Ten
slotte wordt eenvoud veel te dikwijls met onnozelheid of armoede des geestes
verward. Terwijl wij niet mogen vergeten, dat er ook nog de aanstellerij van de
eenvoud bestaat! Dit alles overwegende en neerschrijvende komt een twijfel bij mij
op, die zich vanzelf uit in de vraag: bestaat er wel eenvoudige poëzie? Is het
verschijnsel poëzie op zichzelf niet iets uiteraard oneenvoudigs, een buitenissigheid,
een monstruositeit? En ik ga verder: is het den mens gegeven eenvoudig en toch
niet dom en vlak en leeg te zijn?
Ik neem een bijdrage ontleend aan Willem's ‘Oude Vlaemsche Liederen’, als
schoolvoorbeeld van een eenvoudig gedicht.
Ghequetst ben ic van binnen,
Deurwont mijn hert soe seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst soe lanc soe meer.
Waer ic mij wend, waer ik mij keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic mij wend, waer ic mij keer,
Ghij sijt alleen in mijn gedachte.

Het kan niet eenvoudiger van gevoel noch uitdrukking, welke, als in ieder goed
kunstwerk, volkomen in elkaar opgaan. Wij horen een minneklacht, zoals die door
ieder gewoon mens geslaakt zou kunnen worden, met de woorden aan het dagelijks
leven van de gewone mensen ontleend. Beeldspraak of vergelijking, aanduiding of
dubbelzinnigheid, middelen waarmede meestal de poëtische werking gewekt wordt,
bleven hier ongebruikt. Wij hebben te doen met de onmiddellijke uitspraak van een
aanvankelijk gevoel. Alles wat ‘men’, alweer de ‘men’ die wij wantrouwen moeten,
gewoon is ‘mooi’ te noemen, ontbreekt hier.
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En de schoonheid van dit gedicht, zo wij hier van schoonheid spreken mogen,
bestaat uitsluitend in de indringende nadruk van de stem die weer het gevolg is van
de nijpende heftigheid van het gevoel. Hier is ieder woord gebonden aan een
innerlijke noodzakelijkheid en daaraan ontleent het zijn overmacht. Een onbekende
middeleeuwer zegt: ‘Ik heb je lief’ en hij zegt dit met een zo innige aandrang, dat
deze enkele woorden een geheel leven van lijden omvatten en bevatten. Zo moet
het in theorie een waarlijk groot dichter mogelijk zijn niets anders te zeggen dan:
‘Het is goed weer vandaag’ en daarin uitdrukking te geven aan een jubelende
verrukking over de heerlijkheid van te leven in een stralende lentewereld. Zo
bedoelden wij het toen wij in de strijdbare dagen van ‘Forum’ de onmiddellijke
uitspraak, de bekentenispoëzie tegenover en boven de zinnebeeldige spelletjes van
wezenloze navolgers van Marsman stelden. Tot de (helaas, al heel spoedig)
wezenloze navolgers van Forum ons duidelijk maakten, dat de woordenkraam van
de bittertafel, geen enkele aanbeveling verdient boven de rederijkerij van de engelen
en het bloed. Wij hebben overdreven, zoals het altijd gaat in de aanvang van wat
men een beweging in de letterkunde pleegt te noemen. De stellingen, welke als
strijdleuzen dienst moeten doen, worden uiteraard te boud gevormd. Ik ben nu op
een punt gekomen, waarop ik niet meer geloven kan in de voortreffelijkheid van de
éne kunstleuze boven de andere. Verbeelding, zinnebeeldigheid of onmiddellijke
uitspraak: het is al om het even: het enige wat ooit van belang kan zijn is de
einduitslag. Als die poëzie is, zinkt de gehele voorgeschiedenis met alle goede of
slechte bedoelingen en stelsels in het niet. Uit dit gedicht blijkt overigens dat de
zuivere, naakte bekentenispoëzie, het praatvers als de tegenstanders van Forum
smaalden, geen uitvinding van Forum was. Ook in de Middeleeuwen ontstond het
onder de drang van een brutale ontroering en het weerstond de vernielzucht van
de tijd.
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De Middeleeuwse poëzie is een onuitputtelijke bron van schoonheid. Dat wij er van
vervreemd geraakt zijn, komt uitsluitend door de verderfelijke schoolsheid der
neerlandici. Het zijn de onderwijzers en de leraren die zich koppig tussen de poëzie
en ons plaatsen en die ons door hun niet te verdedigen behoudzucht van onze
levende teksten afhouden. Het krampachtig vastklampen aan een verouderde
spelling schrikt menig gewillig doch onervaren lezer af. Maar het ergste is, dat de
heren ons met een tovenaars-gezicht willen wijsmaken, dat de schrijfwijze iets met
de werking van poëzie heeft uit te staan. Dat is een soort gewichtigdoenerij, welke
berust op geringschatting van de poëzie en van de geheime zielskracht welke daarin
besloten ligt. Deze is waarlijk niet afhankelijk van de spelling! Hooft schrijft:
Voochdesse van mijn siel, uitmuntend hooch cieraedt;
Is dat werkelijk iets anders dan:
Voogdesse van mijn ziel, uitmuntend hoog sieraad.
Is er enig bezwaar tegen deze strophe van Breêro?
's Nachts rusten meest de dieren
Ook menschen goed en kwaad
En mijn lief goedertieren
Is in een stille staat:
Maar ik moet eenzaam zwieren
En kruisen hier de straat.

Poëzie behoort luid gelezen te worden. Doet men dat dan vervallen opeens alle
spellingsverschillen, die immers geen wezenlijke verschillen zijn. En zo is het ook
hier:
Gekwetst ben ik van binnen
Doorwond mijn hart zoo zeer.
Van uwer ganscher minnen
Gekwetst zoo lang zoo meer
Waar ik mij wend, waar ik mij keer
Ik en kan gerusten dag noch nachte
Waar ik mij wend waar ik mij keer
Gij zijt alleen in mijn gedachte.
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Het merkwaardige is dat ik, wanneer er dan met alle geweld sprake van een
verandering zou moeten zijn ten gevolge van spellingswijzen, de moderne vorm
verre verkies. Het gedicht komt daardoor dichter bij mijn hart. Het spreekt mij
onbevangener, duidelijker aan. Het lijkt mij menselijker en daardoor
vriendschappelijker geworden. Een onnodig ingewikkelde spelling geeft er iets
aanstellerigs aan. Door die op te geven wordt het gedicht naakter, oprechter. Het
is of de hartekreet nu feller, indringender klinkt.
Wie zoals ik, van zijn veertiende jaar vrijwel dagelijks met de dichters uit verleden
en heden verkeert, loopt de kans het zuivere oordeel te verliezen. De ondervinding
heeft mij bijgebracht, dat het noodzakelijk is zich zelf op gezette tijden, en liefst
dikwijls, te herzien en alle vraagstukken opnieuw aan de orde te stellen. Er wordt
naar mijn mening niet genoeg aandacht besteed aan een verschijnsel nauw verwant
met wat de Duitsers die er zich belachelijk mede gemaakt hebben
‘hineininterpretieren’ noemen, een verschijnsel dat veelvuldiger voorkomt dan men
vermoedt en op wijzen waar men zich onvoldoende rekenschap van geeft. Ik bedoel,
dat bijna niemand in staat is een tekst, hem van oudsher bekend, te scheiden van
de omstandigheden waaronder hij er voor het eerst mede kennis maakte. Wanneer
wij in een bepaalde levenstijd, welke zich duidelijk kenmerkt door een staat van
geluk of ongeluk, veel met het werk van een dichter omgaan, omdat het strookt met
onze innerlijke samenstelling en omstandigheden, zodat wij er troost of raad in
vinden, dan zullen wij in later dagen onvermijdelijk terugkeren naar dit verleden
zodra wij de teksten, welke er mede verwant zijn, weer ter hand nemen. En wanneer
wij er dan door bekoord of ontroerd worden is dit niet te danken of zeker niet
uitsluitend te danken aan de verborgen toverkracht van de verzen, doch aan de
persoonlijke herinneringen, welke er zich aan gehecht hebben en er voor ons ge
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voel een eenheid mee vormen. Vandaar dat ik vroeger mijn poëzieminnende vrienden
wel eens ergerde met een boutade die als alle boutaden niet en wel waar tegelijk
is: poëzie is als een Spaanse herberg, men kan er slechts genieten van wat men
zélf méébrengt.
Het staat vast, dat het zo niet onmogelijk, dan toch wel heel moeilijk is een bundel
poëzie, een eens geliefde roman te herlezen, zonder daarbij beïnvloed te worden
door de herinnering aan de atmosfeer waarin vroegere lezingen zich voltrokken. En
zo zijn er boeken mij innig lief in weerwil van het feit, dat mijn kritisch vernuft mij de
geringe waarde ervan geopenbaard heeft, alléén omdat er een stuk van mijn jeugd
onherroepelijk mede verbonden is. Wanneer men over dit verschijnsel van het
vereenzelvigen van persoonlijke ervaringen met gedichten even wil nadenken, komt
men tot het heilzame inzicht, wat ik al jaar en dag (met geringe bijval) verkondig:
dat letterkundige waarden door hun subjectiviteit, nog oneindig vluchtiger en
veranderlijker zijn, dan die welke ter beurze verhandeld worden. En in weerwil van,
of juister, door die vluchtigheid en die veranderlijkheid zijn ze eeuwig, d.w.z. durende
zolang er mensen zijn om zichzelf ‘hinein’ te ‘interpretieren’. Het sterkst heb ik deze
onverbrekelijke band tussen eigen leven en het werk van anderen ondervonden
met dat van Paul Verlaine en J. C. Bloem, mijn twee huisdichters met wie ik het
innigst verkeerd heb en tot wie ik steeds weer terugkeer. De waarde van een
kunstenaar wordt voor ons ten slotte toch alléén bepaald door de werking, welke
hij in ons eigen leven heeft uitgeoefend. Wij zijn gaarne bereid aan te nemen, dat
Goethe een groot man was, maar het blijft een zuiver verstandelijke vaststelling van
geringe waarde, zolang wij niet met hart en ziel zijn grootheid ervaren hebben.
Vandaar dan ook dat ieder eigenzinnig man met enige belezenheid er voor eigen
gebruik een geschiedenis der letterkunde op nahoudt, welke aanzienlijk van de
ambtelijke afwijkt. Welke waarde men verder aan enig werk
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hecht wordt voor een groot deel uitgemaakt door de omstandigheden, waaronder
men het leerde kennen. Zo zijn er drie dichters, die in mijn jeugd voor mijn twintigste
jaar, zulk een indruk op mij gemaakt hebben, dat deze door het leven en de tijd
thans nog niet uitgewist is. Ik ben er van overtuigd dat zij mijn bestaan voor een
belangrijk deel bepaald hebben en ze zijn zo één geworden met mijn wezen, dat ik
mij niet voor kan stellen hoe ik zonder hun werking geworden zou zijn. Deze dichters
las ik in die prille dagen vrijwel dagelijks. Lezen is het ware woord niet: ik drónk ze,
ik zoog ze in door al mijn porieën. En het is mij daardoor heden nog onmogelijk om
een rustig onzijdig oordeel over hun levenswerk neer te schrijven, zoals het ook
moeilijk valt het eigen voortbrengsel zuiver te schatten en met een onbewogen
gemoed te kenmerken. Van deze drie heb ik één lange tijd niet ter hand genomen:
Stefan George. Bloem echter begeleidde mij tot nu toe, maar het intiemst bleef ik
met Verlaine verkeren. Wanneer ik op welk uur van nacht of dag ook, een zijner
bundels ter hand neem, altijd weer vind ik er nieuwe ontroering in, een ontroering
te inniger en te heerlijker doordat de beste herinneringen aan mijn jeugd er
onverbrekelijk mee verbonden zijn. Ik ben er zeker van dat Verlaine, zo eenvoudig
zo menselijk niets van zijn werking op het jonge geslacht van dit ogenblik verloren
heeft. Zij die deze wereld onwaardig achten vinden bij hem het zelfde heil als ik
indertijd.
Is er iemand, voor poëzie ontvankelijk, die onverschillig blijft voor deze zielskreet:
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches,
Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble résent soit doux.
J'arrive tout couvert encore de rosée
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée,
Rêve des chers instants qui la délasseront.
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Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encore de vos derniers baisers;
Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

Deze strophen zijn overbekend, afgezaagd, doch mij steeds weer een wonder en
een verrukking.
Ik heb hierbij overigens ondervonden, dat het genieten van poëzie in een andere
taal dan de eigen, nooit volkomen kan zijn, ook al is men die taal tot in de geringste
bijzonderheden meester. Poëzie berust voor een zeer belangrijk deel op het verheven
misverstand, namelijk op het feit dat de woorden daarin op een andere wijze dan
de dagelijkse gebruikt en verstaan moeten worden. Deze geringe maar wezenlijke
verschuiving van de zin is in een vreemde taal zeer moeilijk te vatten. Ik weet dit bij
ervaring en ik wantrouw allen die menen, dat zij voldoende thuis zijn in Frans, Engels
of Duits om de geheimen van de poëzie daarin geschreven, tot de laatste grens te
ontcijferen. Bovendien hebben wij te doen met de zeer eigenaardige gevoelswaarden,
welke àlle woorden bezitten en in verdubbelde mate die welke in een gedicht
toegepast worden. Vervolgens met de woordkleur, met de woordklank, welke beide
eindeloos geschakeerd kunnen worden en steeds van betekenis wisselen. Het
woord dat men meent te kénnen blijkt maar al te dikwijls binnen het gegeven poëtisch
verband een gans andere zin en werking te bezitten, dan men, op grond van zijn
kennis, meende te mogen aannemen. En ten slotte is er de volgorde der woorden,
welke in de poëzie en zelfs al in het dagelijks gesprek van onschatbaar belang is.
Men geeft zich daarvan niet voldoende rekenschap. Het is mogelijk een willekeurige
volzin geheel en al en in ieder opzicht te wijzigen door het verplaatsen van één
woord. Aan die verandering ontkomt niet één element: betekenis, rhythme, kleur,
klank, werking, alles krijgt een geheel ander aanzien. Ik neem een voorbeeld, met
opzet zo nuchter, zo onpoëtisch mogelijk
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gekozen. Ziehier vijf volzinnen waarin dezelfde woorden voorkomen, doch steeds
in een andere schikking en ieder leek zal opmerken dat het vijf geheel verschillende
zinnen zijn, verschillend van betekenis, verschillend van werking, verschillend van
muziek.
Vriendelijk reikte ik hem de hand.
Ik, vriendelijk, reikte hem de hand.
Ik reikte vriendelijk hem de hand.
Ik reikte hem vriendelijk de hand.
Ik reikte hem de hand, vriendelijk.

Wanneer men even over een zo eenvoudig voorbeeld uit de praktijk van het
taalgebruik wil nadenken, begint men íéts te begrijpen van de ijle schakeringen
waarop het spel berust, dat men poëzie noemt. Men mag er zich dus niet over
verbazen dat een woord, naar de opvatting van het dagelijkse leven verkeerd
gebruikt, in een gedicht juist daardoor een bijzondere, door den dichter bedoelde,
werking kan uitoefenen. Al deze bijzonderheden ontgaan de oningewijden. Het is
werkelijk onvoldoende een taal te kènnen, men moet een taal doorleven, om de
poëzie, daarin ontstaan, te kunnen doorleven. Daarom is het geheim van enkele
Franse gedichten mij, hoewel ik die taal goed ken, pas geopenbaard na eindeloos
herhaalde lezing.
Met al deze vraagstukken is, dat behoeft geen nader betoog, de
werking-in-de-loop-der-tijden aan ieder kunstwerk onafscheidelijk verbonden. Men
spreekt wellicht te veel over de tijd of beter: men kent de tijd eigenschappen en
mogelijkheden toe welke hij niet bezit. Het oordeel van het nageslacht, dat de
schoolmeesters onfeilbaar noemen, vind ik zeer verdacht. Ik ken te veel voortreffelijke
werken, welke duurzaam miskend, te veel middelmatigheid welke duurzaam
overschat wordt. Maar de tijd is in geen geval verplicht de beloften door argeloze
en goedhartige beoordelaars in een zwak ogenblik gedaan in te lossen. Hoeveel
dichters werden niet door tijdgenoten hemelhoog ge-
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prezen en overladen met toespelingen op het eeuwige leven van hun werk, terwijl
zij reeds tien jaar na hun dood, doder dan dood, vergeten waren. En een dichter
als Jean de Sponde (1557-1595) kon eeuwen rusten voor zijn ware aard en waarde
ontdekt en erkend werden. Het is voor ons volkomen onbegrijpelijk hoe een sonnet
als het navolgende aan de aandacht van tijdgenoten en nageslacht kon ontsnappen,
vooral wanneer men bedenkt dat de tijd waarin het geschreven werd niet rijk aan
grote poëzie was.
Tout s'enfle contre moy, tout m'assaut, tout me tente,
Et le Monde et la chair, et l'Ange revolté
Dont l'onde, dont l'effort, dont le charme inventé,
Et m'abisme, Seigneur, et m'esbranle, et m'enchante.
Quelle nef, quel appuy, quelle oreille dormante,
Sans peril, sans tomber, et sans estre enchanté,
Me donras to ton Temple où vit ta Sainteté,
Ton invincible main et ta voix si constante?
Et quoy? Mon Dieu, je sens combattre maintesfois,
Encore avec ton Temple, et ta main, et ta voix,
Cest Ange revolté, ceste chair, et ce Monde.
Mais ton Temple pourtant, ta main, ta voix sera
La nef, l'appuy, l'oreille, où ce charme perdra,
Où mourra cest effort, où se perdra ceste onde.

Daarbij komt dat men óók bij het ontijdelijke rekening móét houden met de smaak
van de tijd, waaruit volgt dat zélfs poëzie, zij het in geringe mate, afhankelijk van
mode is. Ik zelf ben zoals ik in de aanvang reeds opmerkte, van mijn prille jeugd af,
met onze poëzie, ook de klassieke, vertrouwd en Vondel is een deel van mijn leven
geworden. Ik bedoel hiermede het weinige van Vondel dat mij gevoerd en geleid
heeft, hoofdzakelijk lyrische gedichten en reien. Maar ik heb nooit, juist door mijn
vertrouwdheid met de teksten, opgemerkt, wat een jonge man die er volkomen
nieuw en onbevooroordeeld, zonder herinneringen voor kwam te staan, mij zei: wat
is de oude poëzie, zowel in Neder
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land als in Frankrijk, vergeleken bij wat thans ontstaat: aards, zelfs wanneer er God,
engelen, hemel in betrokken worden.
Deze opmerking had een schijn van waarheid en was van toepassing op gedichten
die als meesterstukken uit die tijd gelden. Doch toen ik mijn onderzoek wat verder
uitbreidde, bleek mij, dat de enkele werkelijk dichterlijke gedichten óók uit die tijd
niet aards, doch onmiskenbaar hemels waren, gelijk alle poëzie.
Van al wat ik uit onze gouden eeuw gelezen heb, in weerwil van mijn eerbied voor
Hooft, mijn liefde voor Breeroo, mijn bewondering soms, waardering altijd voor
Reefsen, heeft de ‘Uitvaart van Maria van den Vondel’ de diepste indruk op mij
gemaakt.
Ik heb vastgesteld dat onze voorkeur voor bepaalde gedichten afhankelijk is van
de samenstelling van onze persoonlijkheid, zoals die zich op een bepaald ogenblik
openbaart. Vandaar dan dat wij de ene dag behagen scheppen in wat ons een
andere dag onberoerd laat. Dat wil dus zeggen hoe in verreweg de meeste gevallen
het eigen leven en de staat waarin het zich in een gegeven tijdbestek bevindt, zich
sterker uiten, dan de dichters die wij toevallig ontmoeten. Hij, die ons geeft wat wij
gebruiken kunnen, halen wij met vreugde binnen, de anderen wijzen wij zonder
enige omslag af. Ik heb in mijn reeds lange bestaan van lezer-van-gedichten echter
de ervaring opgedaan, dat enkele gedichten zulk een onwederstaanbare werking
op mijn wezen uitoefenden, dat ik mij aan hèn onderwerpen moest op welk uur van
de dag of nacht en onder welke omstandigheden zij zich ook aan mij voordeden.
Dikwijls heb ik mij verweerd, maar de einduitslag was toch altijd hun overwinning.
En zo zijn er dus gedichten, ik herhaal het slechts zeer enkele, welke mij haast
veertig jaar, van mijn ontwaken tot de poëzie tot heden, begeleid hebben. Deze
boeten ook door een herhaalde lezing niets in van hun vermogen over mijn gehele
wezen. Zij zijn telkens wanneer ik ze ter hand neem weer nieuw en in staat mij van
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mijzelf te ontvoeren. Een van die zeldzame gedichten is het navolgende van Stalpaert
van der Wiele:
Richardus nam een grauwen rock
In plaets van 't konincklijck scherlaken,
En in de hand een pelgrims stock
Om over wegh te raken.
Sijn dochter gaf hij 't groote rijck
Soo langh van Engeland in handen,
En hij, door bergh, door dal, door dijck,
Gingh reijsen achter landen.
Bij Bonifaes liet hij te Mens
Sijn soonen blijven alle beyde,
En hij trok met een lieve wensch
Alleen op Gods geleyde;
Op Gods geley na Romen toe,
Noch son, noch kou, noch wind, noch regen,
Noch honger kon hem make' moe,
Of houden van sijn wegen.
Sijn pelgrimage was gedaen
End' als hij nu scheen weer te keren,
Dee hem den Bisschop Frigdiaen
Te Luca arresteren.
Maer arresteren wel ten danck
Om in de Hemelsche wellusten
Met hem te gaer op eenen banck
Bij Gode te gaan rusten.
Rust eewigh, rust vermoeijden Vorst,
Want sulcken rust en kon niet missen,
Aen hem die hier alleen sijn dorst
In Gode socht te slissen.
Godsaligh Prins proficiat,
Proficiat noch eens Richarde,
Als ghij maer ons van 't eijge nat
Een dropken doet gewerden.
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Ik herinner mij ook nog nauwkeurig hoe ik met deze onbevangen en blijmoedige
strophen kennis maakte. Het zal omstreeks 1910 geweest zijn. Dirk Coster ontdekte
het gedicht toen, waar weet ik niet; en was er zo gelukkig mede, dat hij het op mijn
kamer kwam voorlezen. Hij had toen al die ietwat zalvend zingende toon, welke
later zijn voordracht voor mij onverdraaglijk zou maken. In die dagen was ik te jong
om daar aanstoot aan te nemen. Ik vrees zelfs dat ik deze wijze van zeggen
indrukwekkend en dichterlijk vond en in élk geval sprak mij de liefelijke zangerigheid
van Stalpaert zo onmiddellijk en indringend aan, dat ik Costers stem op de koop
toe nam. Er zijn gedichten die zo snel en onherroepelijk werken, dat zij door de
allerslechtste voordracht niet te bederven zijn. En in later jaren heb ik dit gedicht
nooit gelezen of voorgelezen, zonder dat ik een lichte, bovenaardse blijheid in mij
voelde ontsteken. Het wekt geen zware romantische gevoelens. Ik geloof dan ook
alleen in de duurzaamheid van de allertederste schakeringen, omdat ons leven niet
door gewelddadigheden, maar in laatste aanleg door de fijnste gemoedsrimpelingen
gevormd en bepaald wordt. En in kunst is het juist niet om ontploffingen te doen
maar om spanningen, die zich nooit ontladen omdat zij daardoor ophouden spanning
te zijn. Hier schuilt de schoonheid niet in nadrukkelijke verzekeringen, in termen
met een opzichtige betekenis, in rhythmen die zich onontkoombaar achten; doch
in een licht spel van woorden zonder nadruk, heerlijk gewone woorden, maar die
Stalpaert doet klinken als herdersklokjes. Dit gedicht juicht in een klare dampkring
van vroege uchtend en onaantastbaar geluk. Dit nu is een van de weinige uitingen
die sterk genoeg zijn om mijn ‘stemming’ te overwinnen, die mij altijd weer tot
luisteren dwingen en mij steeds bereid vinden mijn hele wezen te herzien om met
deze bovenaardse blijheid te kunnen samenstemmen.
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2
Proeven van Poeziekritiek

a. Jac. van Looy
Eén van de gevaren aan de beoefening der litteratuurgeschiedenis verbonden,
schuilt in het feit, dat men daarbij moet werken met waarden, welke vastgesteld zijn
en die dus den geschiedschrijver meer binden dan met de natuur van de letterkunde
strookt. In kunst in het algemeen en in poëzie in het bijzonder staat niets vast en
mag niets vast komen te staan, omdat deze vormen van levensuiting hun zin
verliezen zodra zij ophouden een persoonlijk avontuur te zijn. Wat heb ik er aan of
prof. Verwey, prof. Molkenboer en prof. Asselbergs, als geestdriftige kenners
wedijveren om mij hun beschouwingen over Vondel op te dringen, wanneer ik niet
éérst het avontuur Vondel volledig doorleefd heb? Niet voor ik na innige uitwisseling
van gevoelens mijn houding tegenover Vondel bepaald heb, kan ik mij bekommeren
om de uitslag van het Vondel-avontuur van anderen. Dan pas wordt het
belangwekkend en belangrijk een vergelijking te maken tussen hun gevolgtrekkingen
en de mijne.
In de handboeken wordt de mening bevroren. En wiens mening? De onmondigen
lezen hierin hoe zij over Vondel, Bilderdijk, Kloos, Boutens moeten denken en er
wordt hun verder geopenbaard, welke plaats die kunstenaars ten opzichte van
elkander en ons innemen. Hoe iemand, wie ter wereld ook, over Vondel denkt wordt
niet bepaald door een leraar die een boekje samenflanst, niet door een ernstig en
deftig beoefenaar der wetenschap en zelfs niet door beproefde kenners, maar door
zijn eigen ervaringen. Wanneer hij niet tot poëzie geschapen is en het werk van de
dichters niet leest of althans niet begrijpt, dan denkt hij dus ook niet over Vondel,
Bilderdijk, Kloos en Boutens en is het volmaakt overbodig hem de denkwijze van
de heren A of B al of niet met doctorstitel voorzien, op te dringen. Blijkt hij echter
wél in staat zich een verhouding
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tot letterkunde te scheppen, dan is het zéér de vraag of die overeenstemt met de
beweringen van de handboekenschrijvers. Het is best mogelijk dat Vondel hem
matig aanstaat en dat hij op een weldoordachte wijze vorm weet te geven aan zijn
voorkeur voor Bilderdijk. Hij heeft het recht om voor eigen gebruik een letterkundige
rangorde te scheppen welke geheel afwijkt van de gangbare, maar die geheel
overeenstemt met de eisen welke zijn persoonlijkheid hem stelt. Ik heb duizendmaal
meer eerbied voor een lezer die oprecht en innig van Adama van Scheltema geniet,
dan voor een veinzer die bewéért Marsman te bewonderen, maar geen innerlijke
verbintenis met diens werk onderhoudt. Toen Menno ter Braak in zijn ‘Démasqué
der Schoonheid’ blijk gaf van een geringe eerbied, noodzakelijk gevolg van een
geringe waardering, voor Vondel, ging er een kreet van verontwaardiging uit de
kringen der schoolmeesters op. Ik heb, afgezien van mijn eigen mening over Vondel,
nooit kunnen inzien waarom de ontkennende einduitslag van Ter Braaks bemoeienis
met Vondel minder belangrijk en minder gewenst zou zijn dan de bevestigende door
Van Duinkerken openbaar gemaakt. Bovendien is het oordeel niet alleen afhankelijk
van de persoonlijkheid van den beoordelaar doch ook van de tijd waarin hij het
oordeel velt. Ik heb vroeger gedweept met boeken, die ik nu met de beste wil van
de wereld niet meer genieten kan. Ik ging achteloos voorbij aan werk, waar ik nu
mee dweep. Telkens wanneer de omstandigheden een herijk noodzakelijk maken,
blijkt dat wij veranderd zijn en ons oordeel met ons. Maar het is nu eenmaal niet
mogelijk om alles wat men gelezen heeft te herlezen en liefst zelfs enkele malen!
En zo blijft men zijn levenlang opgescheept met herinneringen welke iedere waarde
voor ons verloren hebben, omdat ze niet meer passen bij de geestelijke staat, welke
wij later hebben aangenomen. Deze leugens ontdekken wij in ons zelf meestal
slechts bij toeval.
Zo had ik van oudsher de overtuiging bewaard, dat Jacobus van Looy van wiens
‘Zebedeus’ ik genoten
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heb als van weinig andere geschriften uit die tijd, ook een merkwaardig, eigenaardig
en daarom onderschat dichter was. Ik herinner mij nu heel duidelijk hoe ik tot die
opvatting gekomen ben. Heel lang geleden, het zal in 1906 geweest zijn, las ik in
een nummer van De Nieuwe Gids een gedicht van Jac. van Looy dat een diepe
indruk op mij maakte. De beginregels ervan heb ik nooit vergeten, terwijl ik over het
algemeen een slecht geheugen heb en maar heel weinig strophen uit het hoofd
ken. Mijn plotselinge en heftige bewondering voor dit gedicht bewerkte dat ik andere
gedichten van denzelfden schrijver wist te waarderen en dat zich in mijn geest het
beeld vormde van een groot miskend dichter, die Jacobus van Looy heette. Onlangs
dacht ik toevallig aan dat gedicht, ik sloeg het op en kwam er vanzelf toe de volledige
verzameling van Van Looy's poëzie, in 1932 verschenen, geheel door te lezen. Wat
zou ik het heerlijk gevonden hebben nú de bevindingen van mijn jeugd te kunnen
bevestigen, nú tevreden te kunnen zijn over mijn smaak en inzicht van toen! Maar
dat geluk was mij niet beschoren. De herlezing van Jac. van Looy's rijmproeven
werd mij een bittere teleurstelling. Ik kan mij zelfs niet meer voorstellen hoe ik in dit
werk ooit enig behagen heb kunnen scheppen. Doch hiervan zonder ik één gedicht
uit. En wel het éne, dat ik in 1906 in De Nieuwe Gids ontdekte en dat mij zo heftig
aandeed. Ik beschouw het thans weliswaar niet meer als een meesterwerk, maar
toch nog als een echt en eigen gedicht goed genoeg om in iedere bloemlezing te
prijken.
Wat mij op het ogenblik in Van Looy's gedichten opvalt en tegenstaat, is het gebrek
aan stijl, dat betekent dus: aan de innerlijke noodzakelijkheid die tot een vaste vorm
voert. Ik ontdekte regels en gehele strophen die op de onhandigste wijze in elkaar
geknutseld zijn. Op verheven bedoelingen volgen op zijn onverwachtst de pijnlijkste
platheden en gemeenplaatsen. Ik gevoel geen roeping om voor het technisch
volmaakte vers te pleiten. Ik heb de goede ‘slordigheden’ van Slauer
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hoff immer verdedigd en ook immer beweerd dat het eigenlijk geen slordigheden
waren. Ik heb zelf meermalen getracht een zeer bepaald effect te bereiken door
een gemeenzaam of volks woord op zijn onverwachtst in een dichterlijk verband
onder te brengen. Ik ben bereid den dichter de grootst mogelijke vrijheid toe te staan.
Maar bij Jac. van Looy komen alle aanstotelijkheden voort niet uit dichterlijke drift
of uit dichterlijke bedoelingen, doch uit een onmiskenbare onmacht. Ik tart een ieder
een regel als deze rhythmisch zuiver te lezen:
‘Zoo wen 'n gedachte wolkt om 't hoofd van 'n wijze’....

Of dit gestamel, rijk aan komma's:
‘'t Ruim rookt', 't goud smeuld', de Maagd het Hart hield bloot....
En 't storremde àl in eenen ren van rood.’

En nu een voorbeeld van een schrijnende gemeenzaamheid, welke Van Looy soms
vertoont, wanneer wij er het minste op verdacht zijn.
‘Het oord brandt wild en rood: de damp gaat flauwen....
Hier in de trein rust al mijn hebbe'-en-houen’

Ten slotte nog twee leerzame staaltjes:
‘En toen zij voerden de fabriek voorbij
't Kramphaft zoo lang gehoudene, eindlijk, vrij,
Toen, eer-bewijs, toen stopten de machinen.’

En:
‘dier, dat op je rug-met-kuilen
Mij draagt, en een rood zadel, splendid, yes
Op je ouwe botten speelt mijn stok: kles-kles.’

Ik geef de verzekering dat zulke gedichten, ondertekend met de naam Jan Jansen
of Piet Pietersen aan de redactie van Groot Nederland gezonden per kerende post
naar den schrijver terug zouden gaan. Met de ondertekening
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Jac. van Looy hebben zij een plaats gevonden in de grote tijdschriften en ze zijn
daarna verzameld in een kostelijk uitgevoerd boekwerk met twee portretten van den
dichter voorzien. Wat mogen wij uit dit geval besluiten?
Allereerst dat iedere tijd zijn zwakheden heeft, welke in hoofdzaak bepaald worden
door de mode en door het overwicht van een naam. Roem is een ellendig
verschijnsel. Wie eenmaal op de een of andere wijze naam gemaakt heeft, wordt
onaantastbaar. Jacobus van Looy was door zijn tijdgenoten tot de meester van het
beeldende proza verklaard en uit hoofde daarvan aanvaardde men blindelings ook
nog zijn stunteligste verzen. Daarbij komt, dat het tweede gelid der Nieuwe Gidsers
een wonderlijk begrip over poëzie en vooral over poëtische vorm koesterde. Hein
Boeken verhief het stotteren tot een staatsinstelling in het rijk der muzen. En wie
een zuiver gedicht schreef werd verdacht onartistiek te zijn. Verder leert ons dit
voorbeeld dat de jeugd sneller en dieper door het poëtische aangedaan wordt, maar
daardoor ook veel weerlozer staat tegenover de geest des tijds. Het allerbelangrijkste
echter is deze waarschuwing: dat het de vorm is die het gedicht redt van de tijd.
Alleen het half uitgesprokene, het onvoltooide, veroudert. De beste gedichten van
Willem Kloos hebben een glans van frisheid of zij gisteren ontstaan zijn; de gedichten
van zijn tijdgenoot Jacobus van Looy zijn stuk en stoffig: puin, met hier en daar een
fraai brokstuk er tussen.
Alléén in de vorm worden geest en gevoel van de wereld verlost.
En nu hoop ik alleen maar, dat vorm en techniek niet verward worden, hetgeen
door de H.H. Schoolmeesters (zie de handboeken) nog dagelijks gedaan wordt. Wij
zullen het wel niet meer beleven dat het onderwijs in de letterkunde ontrokken wordt
aan de handen der historici en toevertrouwd aan die van dichters.
De uitgave van Van Looy's verzamelde gedichten nà zijn dood is, wanneer men
dat bepaald wenst, nog wel te verdedigen op zuiver geschiedkundige gronden. Toen
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ik als leider van de letterkundige reeks ‘Palladium’ aan Van Looy vroeg om
toestemming tot het openbaar maken van zijn verzamelde dichterlijke proeven,
weigerde hij dit, omdat door de boekvorm een te grote betekenis gegeven werd aan
wat in zijn letterkundig leven niet meer dan toevalligheden waren. Deze houding
lijkt mij juist en eerbiedwaardig. Wij leren er uit, welk een gewetensvol kunstenaar
Van Looy was, en hoezeer begaafd met zelfkennis. Maar na zijn dood werd de
toestand volkomen veranderd. Wanneer een schrijver niet meer van deze wereld
is, behoort zijn werk aan zijn bewonderaars. En zij hebben recht op zijn gehele werk.
Iedere bladzijde, iedere regel kan immers geheel afgescheiden van de
schoonheidswaarden bijdragen tot de vervolmaking van onze kennis en ons inzicht.
Wanneer wij er naar hunkeren om een mens door middel van zijn uitingen zo dicht
mogelijk te naderen, dan mogen wij geen enkel bestanddeel verwaarlozen, dan
bestaat er niets onbelangrijks meer. Voor de oprechte en doorgewinterde stendelaars
opent ieder woord van Stendhal, hoe ijdel schijnbaar ook, een nieuwe mogelijkheid
tot verbintenis en voor de getrouwen van Jacobus van Looy is zijn poëzie onmisbaar
voor de opbouw van zijn geestelijke gestalte. Ja, deze verzameling van zijn gedichten
kan wellicht mét de Zebedeus beschouwd worden als een reeks bijdragen tot de
kennis van Van Looy's verborgen leven. Dit boek dus móét ieder lid van zijn
uitgebreide gemeente bezitten en bestuderen. En men zal Mevrouw Van Looy dank
weten voor de verzorging van deze nauwkeurige uitgave, welke bovendien nog een
onmiskenbaar algemeen belang heeft. Men leert de kenmerkende eigenaardigheden
van een kunstenaarsgeslacht nooit uit het werk der grote meesters, die altijd boven
het schilderachtige onderdeel uitgegroeid zijn. En wie de kleine eigenaardigheid in
de stijl, de zinsbouw en de woordenkeus van de Nieuwe Gids wil bestuderen moet
zeker níét zijn Kloos ter hand nemen, omdat Kloos een dichter is van alle tijden en
niet enkel, zelfs niet in
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het bijzonder een dichter van de tijd van De Nieuwe Gids. De ware en onversneden
‘Nieuwe Gids’ vindt men bij de tweede en derderangs dichters. Boeken bijvoorbeeld
biedt een rijke stof voor zulk een studie. En ook Van Looy. Een gedicht als
‘Middel-Eeuw’ geschreven in November 1892, roept ogenblikkelijk een gans
letterkundig tijdperk, een letterkundige mode, voor onze geest.
Op Mijner Wereld regel-rechte banen
Pronk-volkren trekken op ter Kathedrale
Kaproen, pij, toog; kazuifel, filigrane
Mijter; dorpers-rood, rood van kardinalen.
In val en dreun van kanonieke schalen,
Man-basse', in wierook knapen als sopranen;
Naar 't donker dienen boven de missalen
Schreed heer en knecht, met kruis, reliek en vanen
AI boven 't stijve stoeten van de lieden
Zag ik in 't kerk-aanzicht, de Maged, hoog
In 't glas-gebrand, nacht-purper ossen-oog,
Haar smartlijk hart gelijk een bloem aanbieden.
't Ruim rookt', 't goud smeuld', de Maagd het Hart hield bloot....
En 't storremde àl in eenen ren van rood.

Laten wij maar dadelijk zeggen dat een klinkdicht als dit, hoe merkwaardig ook, voor
ons begrip weinig, neen niets, met poëzie van doen heeft. En wij zijn verplicht om
te erkennen, dat alle proeven in dit boek bijeengebracht, voor ons slechts een zeer
geringe waarde vertegenwoordigden, zodra wij alle bijoverwegingen ter zijde
schuiven, wanneer het ons dus niet meer te doen is om bescheiden over Van Looy
of om leerzame voorbeelden van de geheimtaal der tachtigers.
Het hele eerste deel is vrijwel onleesbaar, met uitzondering van het bekende
stukje, getiteld ‘Blinde Man’, uit 1904, het gedicht dat mij indertijd zo trof en bekoorde.

Jan Greshoff, Legkaart

137
Ik schuifel voort,
Langs der muren schurende wijzing, gaand naar de poort,
Naar d' Oosterpoort,
En roep mijn woord;
Mijn staâg geklag;
Door der dagen tragende omgang, van ’s morgens, ach,
Tot nacht komt, ach;
Nacht is als dag....
Gedenk mijn nood,
Broeders wier stoetende voeten langs mij gaan, geef, voor brood….
Gedenk mijn nood.
Allah is groot.

Verderop in de bundel worden taal en versbouw zuiverder en natuurlijker en men
erkent er wel enkele strophen met een onmiskenbaar beeldend vermogen. Maar ik
vind er toch niet één gedicht, dat voor ons zijn overtuigingskracht, zijn volle waarde
behouden heeft. Jacobus van Looy was een prozaschrijver. Hij toonde zich in
sommige brokstukken van zijn persoonlijkste werk, de Zebedeus, een dichterlijke
prozaschrijver. Maar een dichterlijk prozaschrijver is, dat blijkt uit deze bundel, toch
nog heel iets anders dan een dichter. Het kunstwerk heeft slechts belang voor ons
als het duidelijk onhistorisch is. De beste gedichten van Hooft en Reefsen zijn
hedendaags. De gedichten van Jacobus van Looy zijn niet meer van nu. Het zijn
nog slechts bouwstoffen voor een geschiedverhaal der letterkunde of voor een
levensbeschrijving.
De Blinde Man, dat ik in zijn geheel aanhaalde, is al een uiterst eenvoudig gedicht.
Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand van goeden wille bestaat, die dit niet begrijpt,
dat wil zeggen niet slechts de zin van de woorden in zich opneemt, doch ook de
verborgen bedoeling van den dichter raadt. Ik moet toegeven dat deze bedoeling
niet diep verborgen is en dat men hier geen meester in het raden behoeft te zijn.
Wanneer ik aan buitenstaanders zulk een gemakkelijk dichtstukje
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voorleg, loop ik altijd de kans dat zij zullen vragen: ‘Als dit nu werkelijk poëzie en
toch zo volkomen duidelijk is, waarom kan dan iedere dichter zich niet even
verstaanbaar en overzichtelijk uitdrukken?’
Het heeft zijn nut naar een antwoord te zoeken op deze vraag, welke mij al zo
vaak gesteld is. Zij die hem stellen maken alle dezelfde fout. Zij menen namelijk dat
duidelijkheid, klaarheid, verstaanbaarheid, begrijpelijkheid, bevattelijkheid niet alleen
deugden, doch zelfs eerste vereisten voor ieder gedicht zijn. Er is echter niets ter
wereld zo vaag en vluchtig als het begrip begrijpen. Het komt dagelijks voor dat de
heer A geniet van uitspraken welke voor den heer B abracadabra blijven al pijnigt
hij er ook een jaar zijn arme hoofd mede. Dit verschijnsel vindt niemand vreemd of
ergerlijk en de heer B acht zich daardoor dan ook geenszins onteerd. Het heeft mij
nooit enige zelfoverwinning gekost om te bekennen dat de vermaarde werken van
den Hertog de Broglie onherroepelijk voor mij gesloten blijven, terwijl ook de
geschriften van Henri Poincaré al evenmin binnen mijn bereik vallen. Ik vind het
doodgewoon, dat zich tussen hemel en aarde duizenden verschijnselen voordoen,
welke ik niet ken, duizenden vraagstukken, waar ik geen oplossing voor vind. Zodra
ik echter eindelijk eens iets wél begrijp, dat nu toevallig mijn buurman duister blijft,
bijvoorbeeld een gedicht, dan wordt mijn buurman boos, dikwijls héél boos. Hij
weigert aan te nemen, dat hij zo iets niet begrijpen zou en hij stelt vast dat ik het
daarom óók niet begrijp en alleen maar uit pure aanstellerij doe alsof. – Ik heb nóóit,
tegenover een wiskundige formule of een natuurkundige stelling staande, kortaf
verklaard: dat is onzin. Maar van tien burgerlieden spreken er negen deze woorden
verontwaardigd uit, wanneer zij een dichterlijke uiting tegenkomen, die zij niet
verwerken kunnen. Zij vermoeden blijkbaar niet dat zij die al wat boven hun vernuft
gaat, onzin noemen, zichzelf daarmede een brevet van ongeneeslijke onwijsheid
verstrekken.
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Bovendien: wie bepaalt welke de deugden van een gedicht zijn en stelt vast dat de
begrijpelijkheid er één van is? Neen, geloof mij, de dichters die ik ken, en dat zijn
er vele, tonen zich in hun uitlatingen heel wat bescheidener en voorzichtiger dan
de vertegenwoordigers van het gezond verstand, die niet verstandig genoeg zijn
om in te zien hoe gezond de twijfel voor den geest is. Ik geef dit gedicht van Jacobus
van Looy dus om duidelijk te maken hoe het allereenvoudigste wel poëzie kan zijn.
Ik voeg er echter de dwingende waarschuwing aan toe, dat poëzie daarom niet
allereenvoudigst behoeft te zijn en het ook inderdaad bijna nooit is.
Verder beschouw ik De Blinde Man als een gelukkige mengeling van twee
elementen, welke zelden zo innig verenigd voorkomen: voorstelling en stemming.
Van Looy was schilder en in de schoolboekjes staat vermeld dat hij ook met zijn
woorden schilderde. Zoals alles wat in de schoolboekjes staat is ook dit onjuist:
iedere kunst is onherroepelijk aan zijn middelen gebonden. Wanneer ik een schilder
letterkundige deugden toeken dan behelst die opmerking een sterk afkeurende zin,
wanneer ik in het werk van een schrijver schilderseigenschappen ontdek, kan dat
nooit als lof opgevat worden. En wanneer een componist gaat ‘schilderen’ is het
helemaal mis. Schilderen-met-woorden is een veel gebruikte, doch verkeerde, of
liever misleidende uitdrukking. In De Blinde Man schildert Van Looy niet; doch hij
doet wat des dichters is: hij verbeeldt. Hij roept, met de middelen, welke de poëzie
biedt, een gestalte op. En om die gestalte heen brengt hij een atmosfeer. Hóé hij
dat doet, behoort tot de wezenlijke doch ondoordringbare geheimen van de poëzie.
Maar het feit dat woorden neergeschreven door een ‘gewoon’ mens een geheel
andere strekking en werking hebben dan dezelfde woorden neergeschreven door
een dichter in de uitoefening van zijn dichterlijke bezigheid, bewijst hoe twee
tegengestelde machten zich van hetzelfde teken bedienen.
In dit gedicht dat door zijn overzichtelijkheid zo leer

Jan Greshoff, Legkaart

140
zaam is, speuren wij ook wat er te bereiken valt met de herhaling.
Door dit middel roept Van Looy hier volledig een trage, blinde, bijna sprakeloze
ellende op. Ook al werd het woord Allah niet genoemd, dan nog zou ik geweten
hebben, alléén aan de schikking der woorden en het eentonig spel van de klinkers,
dat hier een Oosters gevoel tot uitdrukking gebracht wordt. Dit is nu wat men noemt
een ‘lamentatie’, een gerekte eentonige klacht, waaraan verlatenheid en gelatenheid
gelijkelijk deel hebben. De bedelaar is door zijn blindheid uit de wereld verbannen,
hij heeft honger, hij is alléén; doch hij weet dat dit, door Allah beschikt, toch een
zegen is, juist omdat Allah het hem schonk.
Wanneer het waar is dat het gedicht in laatste aanleg, gedragen wordt door de
innerlijke beweging, dan krijgen we een goede gelegenheid dat hier na te gaan. Wie
enige verbinding heeft gehad met het leven in Noord-Afrika of in het ‘nabije’ Oosten,
herkent hierin onmiddellijk én de toon én het rhythme van het bestaan aldaar. Is het
niet het altijd werkend wonder der poëzie, dat in nuchtere Hollandse woorden, dit
Mahomedaanse versterven volledig en aangrijpend uitgedrukt kan worden.

b. Ed. Hoornik
Zij die zich tot taak gesteld hebben de geschiedenis der letterkunde vast te leggen,
kunnen het niet bolwerken zonder duidelijke onderscheidingen en daarop gevestigde
indelingen. Daar valt niets tegen in te brengen, zolang schrijver en lezer bewust
blijven van het feit, dat die onderscheidingen en indelingen, zeker niet zonder belang,
toch nooit in een innig verband met wezenlijke waarden staan en de werkelijkheid
dan ook nooit volledig en zuiver weergeven. Poëzie is onafhankelijk van ruimte en
tijd. Wanneer, waar, hoe zij ontstaan is, oefent geen invloed uit op haar aard en
haar werking op allen die daar ontvankelijk voor zijn. Wan
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neer wij een klinkdicht van Hooft, toppunt van onze lyriek, nu ‘mooi’ vinden, is dat
om nauwkeurig dezelfde redenen als door de tijdgenoten werden erkend en om
nauwkeurig dezelfde redenen ook waarom wij genieten van een gedicht van
Marsman. Poëzie, die zich aan elke verstandelijke bepaling of omschrijving onttrekt,
is een geheime natuurkracht. Deze kan zich in een oneindig aantal vormen
openbaren en zichzelf toch onveranderlijk gelijkblijven. Vandaar dat ik altijd
wantrouwend glimlach, wanneer lieden die zich voor liefhebbers uitgeven, mij
deelgenoot maken van hun liefde voor oude dichters, terwijl zij de moderne zonder
uitzondering verfoeien. Er zijn er vele aldus en zij bewegen zich op alle gebieden
der kunst. De dwepers met Beethoven, Rembrandt, Van Campen, die zich meestal
honend, maar in elk geval afwijzend uitlaten over Roussel, Rouault of Le Corbusier,
geven door hun houding overduidelijk te kennen, dat het mysterie der poëzie hun
niet geopenbaard werd. De ware kenner, altijd minnaar, ontdekt en geniet poëzie
zonder op jaartallen te letten, zonder enig belang te hechten aan stelsels of namen,
wetende dat het poëtische in Vondel gelijk is aan het poëtische in Vestdijk, zonder
dat Vondel en Vestdijk, iets, wat en hoe gering ook, gemeen behoeven te hebben.
Hieruit volgt dat de geestesstromingen, welke de geschiedschrijvers en theoretici
voor hun werkzaamheid nodig hebben, aan de wezenlijke toestand voorbijsnellen.
De letterkunde is heel wat minder veranderlijk dan de handboeken ons willen
doen geloven. Een middeleeuws lied is niet op een andere wijze ‘mooi’ dan een
gedicht van Dullaert of Slauerhoff, hoezeer toon, makelij en woordenkeus ook
verschillen mogen, omdat er maar één ‘mooi’ is. Met duizend middelen wordt in
deze aangelegenheid slechts één onveranderlijk doel bereikt. Dat is te zeggen:
onveranderlijk ten opzichte van onszelf. Een splitsing in scholen kan dus nooit anders
dan van een beperkt belang zijn en uitsluitend dienen om het overzicht der
gebeurtenissen te ver
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gemakkelijken. De onoverkomelijke moeilijkheid waar de geschiedschrijver der
letterkunde voor staat, ligt besloten in de onherroepelijke tegenstelling tussen de
begrippen poëzie en geschiedenis. De poëzie heeft geen geschiedenis, omdat zij
een eeuwig heden vertegenwoordigt. Vandaar dat Paul Valéry alle ambtelijke en
academische werkwijzen op dit gebied verwerpt. De geschiedenis der letterkunde,
welke een overdreven waarde hecht aan uiterlijke vormveranderingen en
levensbijzonderheden, gaat naar zijn opvatting voorbij aan alles waar het in poëzie
nu juist om te doen is. Het wezenlijke belang zetelt voor hem niet in een
rangschikking der voldongen feiten, maar in de factoren, welke hun ontstaan en
bestendiging bepaalden. Hij gelooft aan de mogelijkheid om zonder één naam te
noemen, zonder één anecdote te vertellen een ‘histoire de l'esprit en tant qu'il produit
ou consomme de la littérature’ samen te stellen. En hij voegt daaraan toe: ‘men kan
de poëtische vorm van het boek Job of die van het Hooglied bestuderen, zonder
de geringste inmenging van de levensgeschiedenis der schrijvers, die volkomen
onbekend zijn.’ Het is ook mijn mening dat iedere poging om de geschiedenis der
letterkunde vast te leggen, voorafgegaan diende te worden door een diepgaande
en stelselmatige studie van het verschijnsel poëzie, de tucht waaraan het
onderworpen is en de geestesgesteldheid van hen, die het openbaren. Wanneer
men over een willekeurigen dichter spreekt, behoort men telkens het gehele
vraagstuk der poëzie aan de orde te stellen.
Zo de scholen en bewegingen nooit anders dan een tweedehandse betekenis
kunnen hebben, volgt daaruit, dat ook het befaamde en door het middelbaar
onderwijs allerheiligst verklaarde Tachtig, geen nieuwe poëzie geschapen heeft,
om de doodeenvoudige reden dat er geen nieuwe en geen oude poëzie bestaat.
Tachtig heeft poëzie gebracht; hetgeen ten slotte belangrijker is dan een bepaald
soort poëzie. Men zou het ook anders kunnen zeggen: in die beslissende jaren is
de mogelijkheid
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ontstaan voor het opwekken en erkennen van poëzie, een mogelijkheid welke in
Nederland verloren scheen. Bij een tijdschrift dat een strijdschrift wil zijn, ligt de
nadruk immer op de ontkenning. Men moet de akker reinigen en omploegen eer
men enige opbrengst van zaaisel kan verwachten. Jonge, kampgrage kunstenaars
beginnen dus immer met het terrein, dat zij voor hun werkzaamheid gekozen hebben,
zorgvuldig te ontdoen van al wat hun niet aanstaat en een belemmering voor hun
bewegingen zou kunnen vormen. Zij geven aanvankelijk uitsluitend en zeker met
de meeste nadruk te kennen wat zij niet willen. Wat zij willen blijkt later en meestal
pas op de lange duur, wanneer zij de gelegenheid krijgen een levenswerk op te
bouwen. De jeugd, nog niet zeker van eigen kracht en richting, begint met ontkenning
en alleen zij, die met goede gaven gezegend zijn, groeien tot rijpheid, dat wil zeggen
tot de bevestiging. Het omwentelen vormt geen levenspositie met pensioen. En het
woord van Treub: ‘wie op zijn twintigste jaar geen socialist is heeft geen hart, wie
het op zijn veertigste nog is, geen verstand,’ laat zich aangenaam omzetten voor
letterkundig gebruik. Men vervange slechts ‘socialist’ door ‘beeldenstormer’.
Het is daarom een zegen wanneer tijdschriften met een bepaald doel een beperkt
leven beschoren is. De zielige geschiedenis van De Nieuwe Gids leert ons wat er
wordt van een uitgave, welke haar bestaansrecht overleeft. De Beweging van Tachtig,
nog immer de grote gebeurtenis in de geschiedenis van ons geestesleven, betekende
achteraf, rustig dus en zonder vooroordeel beschouwd, niet een zo roekeloze en
algehele verandering als de legende doet vermoeden. De voorstelling door enkele
bij de zaak betrokken geestdrijvers met duivels overleg opgebouwd, als zou er vóór
hun optreden niets, daarna alles in de Nederlandse letterkunde aanwezig zijn, bleek
zelfs niet bestand tegen een aanvankelijk onderzoek. De negentiende eeuw was
niet zo kinderachtig en plechtstatig ledig
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als de Tachtigers het, omderwille van hun eigen roem, wilden doen geloven. Hun
voorgangers waren ook niet zo vaag en belachelijk, als zij het wel gaarne gezien
hadden. De ervaring heeft mij geleerd nooit te geloven aan een einde en een nieuw
begin, doch uitsluitend aan een ononderbroken ontwikkeling. En de golflijn van
daling en stijging, waar de geschiedschrijvers belang in stellen, is voor mij van
minder belang dan het feit van de onverstoorbare voortzetting. Bovendien blijken
de dalingen niet zo diep, de stijgingen niet zo hoog te zijn, als de omstanders in hun
onschuld vermoedden. Wie onder aan een heuvelrug staat, wordt bedrukt door de
steile opgang, doch al klimmende gevoelt hij de glooiing verminderen.
Gezichtsbedrog heeft een grote en dikwijls noodlottige invloed op de letterkunde.
De nieuwlichters, die na de mannen van Tachtig naar voren drongen, begonnen
ook, naar nieuwlichters' aard, hoog van de toren te blazen. Wanneer men de
beginselverklaringen herleest van den jongen Marsman, toen diep onder de indruk
van het Duitse expressionisme en men maakt een vergelijking met zijn later werk
en opvattingen, komt men tot de slotsom dat De Vrije Bladen, hoe noodzakelijk het
verschijnen ervan op een gegeven ogenblik geweest moge zijn, al evenmin als De
Nieuwe Gids een algemene en algehele ommekeer in de letterkunde teweeg gebracht
heeft. Een dichter als Bloem, die zijn eerste werk in De Beweging openbaar maakte,
schreef daarna zowel in De Vrije Bladen als in Forum dat tegen de verworden Vrije
Bladen werd opgericht, en dat alles zonder dat zijn werk in één van de tijdschriften
vloekte met de andere daarin opgenomen bijdragen. In Criterium, het orgaan van
het jongste schrijversgeslacht, las ik gedichten van A. Roland Holst, welke overal
en altijd thuis zijn. Meestal echter schenkt het waanbeeld van het nieuwe (liefst met
hoofdletter) en de bezigheid van voorganger of leider zulk een hartgrondige
voldoening, dat de oprichters van tijdschriften en groepen de volle nadruk leg
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gen op wat hen van de vorigen scheidt. Zelfs een man als Verwey met een
geschiedkundige aanleg en het vermogen een brede strook te overzien, heeft zich
niet geheel van een al te sterk en niet altijd zuiver benadrukken van onderscheidingen
weten te onthouden. Hij handhaafde als man van karakter met een verbeten wil de
afzonderlijkheid van zijn opvatting, welke ten slotte leidde tot de ongerijmdheid dat
A. Roland Holst niet in De Beweging publiceerde, terwijl Maurits Uijldert er een
ereplaats verwierf.
De oprichters van het maandschrift Forum maakten een uitzondering in zoverre,
dat zij nooit hun bijzonderheid of nieuwheid tot een geloofsartikel uitgeroepen hebben.
Zij dachten er niet aan valse voorspiegelingen te verspreiden omtrent de plaats en
betekenis van hun jonge tijdschrift. Er leefden vóór de oprichting van Forum sterke
en boeiende persoonlijkheden, die waarlijk niet op deze gebeurtenis gewacht hadden
om zich te doen gelden. En na het verdwijnen van Forum zetten de belangrijkste
medewerkers hun afzonderlijke taak voort, temidden van een roerig volkje van
navolgers, dat veel schade berokkende aan de nagedachtenis van het tijdschrift.
De werking van Forum moet men tussen overschatting en onderschatting aanduiden
als het eerherstel van de levende persoonlijkheid en in verband daarmede van de
waarachtigheid (authenticiteit). De onmiddellijke, onversierde uitspraak van de mens
werd tot grondslag van een gezonde letterkunde verklaard. Van het hoogste belang
in deze verklaring zijn de bijvoeglijke naamwoorden: onmiddellijk en onversierd.
Want de mannen van Forum waren niet zo wereldvreemd en ijdel dat zij de
letterkunde van vóór hun optreden onpersoonlijk noemden en niet zo dom dat zij in
de mogelijkheid van een onpersoonlijke kunst geloofden. De diepste en menselijkste
dichter uit het tijdperk van vóór Forum, J. C. Bloem, heeft getracht de toestand te
kenschetsen in de laconieke leuze: ‘vorm of vent?’ Deze heeft zich door het stafrijm
in de herinnering ge
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hecht, terwijl ook de woordenkeus wonderwel scheen te stroken met de volkse
losheid, welke men in Forum meende te ontdekken. Zo werd vorm-of-vent een
gebruikelijke aanduiding in het letterkundig twistgesprek en daardoor een
onuitputtelijke bron van misverstand. Bloem wist toen hij zijn vraagkreet de litteraire
wereld in slingerde, evengoed als de mannen van Forum, dat er nooit sprake van
letterkunde kan zijn zonder gestalte (vorm) en zonder menselijke inhoud (vent). De
woorden vorm en vent vormen in dit verband dus géén tegenstelling, maar een
onscheidbaar samengaan. Zij duiden aan wat in ieder kunstwerk, waar en wanneer
ook ontstaan, tot een harmonische eenheid geworden is. De formule van Bloem,
waarin het ‘of’ misplaatst is, werd aldus gekozen om aan te duiden op welke van
de twee wezenlijke en gelijkelijk onmisbare bestanddelen van het kunstwerk, in een
gegeven tijdvak der geestelijke ontwikkeling, de aandacht in hoofdzaak gevestigd
is. In een vormperiode is de vent nooit afwezig en in een vent-periode behoudt de
vorm zijn bestaansrecht, alleen bekommert de kunstenaar zich daar wat minder
bewust om.
Men beschouwe slechts de overgang van De Vrije Bladen naar Forum. Er had
zich in de loop der jaren rond het eerste tijdschrift onder de invloed der nalopers
een verheven rederijkerij ontwikkeld, een dichterlijke geheimtaal zonder innerlijke
rechtvaardiging, welke de Nederlandse letterkunde dermate verijlde, dat de jeugd,
die altijd de toekomst bepaalt, er geen vrede meer mee wilde en kon hebben. Uit
de geest der tegenspraak ontwikkelde zich het verlangen naar een onomwonden
uitstorting des gemoeds, naar een koele en klare, in elk geval onmiddellijke
verwoording van gedachten en gevoelens. Het spel van zinnebeelden en de
mythische aanroepingen hadden, door tweederangsfiguren averechts toegepast,
hun zin en bekoring verloren. Beu van wat de opstandigen noemden de
engelen-en-bloed-poëzie, verlangden zij naar aardse werkelijkheden en naar een
verbintenis van hart tot hart
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als door openlijke bekentenissen tot stand gebracht kan worden. Een jong geslacht
komt nooit in verzet tegen de beginselen, welke de voorgangers geleid hebben,
maar tegen de ontaarding daarvan. En zo was Forum niet gericht tegen wat in De
Vrije Bladen natuurlijk goed was, doch tegen de dwaze gevolgtrekkingen daaruit
door dwaze navolgers te voorschijn getoverd.
Zoals het in zulke omstandigheden immer gaat, werd, vooral in theorie, de nieuwe
leer sterk overdreven. Het is nu eenmaal onmogelijk een strijd te beslechten met
schakeringen; daar heeft men brutale tegenstellingen voor nodig.
De ramp van 10 Mei 1940 heeft het plotseling mogelijk gemaakt wat ons anders
slechts na vele jaren en nog niet eens altijd gelukt: het nemen van een afstand om
de verschijnselen in hun juiste verhouding en samenhang te aanschouwen. Wij zijn
in enkele dagen zoveel ouder geworden, dat wij op al wat plaats greep van 1938
tot 1940, terugzien als op gebeurtenissen uit onze jeugd. De band ermede is
verbroken en een zekere mate van onpartijdigheid plotseling mogelijk geworden.
Daardoor is het mij nu duidelijker dan ooit, dat er zich bij mensenheugenis geen
nieuwe vraagstukken in verband met de letterkunde hebben voorgedaan. Volgens
Bloems oppervlakkige tegenstelling vertegenwoordigen Hooft de vorm en Vondel
de vent; Kloos de vent en Gorter de vorm, waarmede niets tegen de vorm van Vondel
en Kloos, niets tegen de sterke persoonlijkheid van Hooft of Gorter gezegd wordt.
Zo is Henriëtte Roland Holst-van der Schalk de vent, naast Boutens de vorm; E. du
Perron de vent naast H. Marsman de vorm. Persoonlijk heb ik Bloems strijdkreet
nooit doeltreffend gevonden. Men schetst de toestand zuiverder met de tegenstelling
tussen verbeelding en bekentenis, tussen bezwering en toespraak. Ik gebruik in de
gegeven omstandigheden bij voorkeur de termen gezongen en gesproken poëzie,
waarbij het dan een pijnlijke vraag blijft of de laatste eigenlijk wel recht heeft op de
naam poëzie.
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Hoe dit ook zij, er was nu eenmaal een dichterlijke gemeenspraak ontstaan, welke
een groot deel van oudere en jongere schrijvers niet meer kon bevredigen. Het
toeval heeft gewild dat ik bij deze ontwikkeling nauw betrokken werd. Ik kan er niet
over handelen, zonder mezelf hoe node ook in het geding te brengen. Ik zal dit zo
sober en zakelijk mogelijk doen. Men leest deze zinsneden dus het best als de
persoonlijke herinneringen van een getuige.
Ik ben opgegroeid in de schaduw van Verwey's Beweging en mijn eerste proeven
waren geheel naar het in die dagen heersende model gesteld en daarbij zo zwak
dat Verwey ze nimmer een plaats in zijn tijdschrift waardig keurde. Terecht. Niettemin
1
doemde toen reeds vaag de aankondiging van een eigen toon op. Ik geloof niet
dat ik mij toen bewust was van de verandering, welke in mij plaats greep. Langzaam
doch gestadig is in mij dit verlangen naar een volkomen onverbloemde, onversierde
uitdrukking gegroeid. En ten slotte kwam ik vanzelf tot een laag-bij-de-grondse,
naakte, onpoëtische poëzie, welke ‘verduurzaamd spreken’ zou zijn. Anton van
Duinkerken sprak van mijn ‘methode der moedwillige ontnuchtering’. Theoretiseren
doet men immer achteraf. Ik meende dus later dat deze terugkeer tot het berijmde
alledaagse noodzakelijk was als tegenwicht tegen een verijling, verdamping, welke
de poëzie wezenloos maakte. Zo ontstond de anti-aesthetische beweging, het
eerherstel van het lelijke, na de onwaarachtig geworden verheerlijking van het
schone, door tachtig tot een schoolmeesterlijke leerstelling gemaakt.
Enige beginselen zijn vastgelegd door G. H. 's-Gravesande in zijn onmisbaar
handboek ‘Sprekende Schrijvers’ dat een schat van gegevens bevat voor een nadere
studie van de Nederlandse letterkunde uit de laatste tijd. De daarin verzamelde
vraaggesprekken geven, oordelend naar eigen ervaring, strikt getrouw de uit

1

Zie Gedichten Uitg. Van Kampen en Querido 1948, blz. 27, ‘Afscheid’.
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gesproken meningen weer. Hij tekende uit ons gesprek o.a. op: ‘De waarde van
een mens en dichter ligt voor mij in de heftigheid waarmede hij streeft oprecht te
zijn. Als ik een bundel poëzie in handen krijg, vraag ik niet dadelijk: is het mooi?
Wat is “mooi” eigenlijk? Ik vraag eerst: is deze uitspraak wààr, d.w.z. innerlijk
verantwoord? Het vers mag stuntelig zijn en stamelend, als ik er maar onmiskenbaar
in voel: het is écht, het kwam uit een diepe zielsbehoefte op. Men moet echter deze
stelling niet omdraaien en beweren: gestamel is mooi! Ik wil alleen vaststellen dat
voor mij eerlijk gestamel beter, vooral edeler is dan valse mooidoenerij.’
Ik beperk mij tot de aanhalingen, welke in verband met het vraagstuk, dat ons
bezig houdt, onvermijdelijk zijn. Het gesprek kwam op de navolging. 's-Gravesande
doelde op de wat al te gemeenzame en opdringerige dichterij, door Anthonie Donker:
postforumiaanse ‘bittertafelpoëzie’ gedoopt. Deze benaming lijkt mij om te beginnen
al in zoverre onjuist, omdat ik er nooit de dronkenschap in ontdekt heb! Ik stelde
toen vast: ‘Naar de vele dichtstukjes in de greshoviaanse trant te oordelen, moet ik
tot de slotsom komen, dat ik enige invloed op mijn jongere tijdgenoten heb
uitgeoefend. Dit nu verdriet mij zeer, want het is een teken van verval. Dat de jeugd
een mééster volgt, mishaagt mij niet en kan ook geenszins als een veeg teken
beschouwd worden. Maar ik bén geen meester en zal het nooit worden. Ik bedoel
hier meester in een verheven zin. Herman Gorter zou een meester kunnen zijn,
omdat hij een groot dichter is. Ik ben echter – en zal het tot mijn einde blijven – wat
de Engelsen noemen een “minor-poet”, een merkwaardigheid met een beperkte
betekenis, die in de geestelijke ontwikkeling van zijn land een bescheiden plaats
ter zijde behoort in te nemen. De jeugd kan behagen scheppen in het werk van zo'n
bijfiguur, er enige troost in vinden, wellicht; maar hij doet zeer verkeerd, wanneer
hij bij zo'n tweederangs dichter ter schole gaat. Wannéér hij een voor-
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beeld kiest, moet hij het Hoogste, het Grootste, het Beste kiezen.’
Dichtkunst in de verheven zin, zoals die door alle tijden verstaan is, kan niet
gedacht worden zonder openbaringen uit het onderbewustzijn, zonder de wonderlijke
getuigenissen van een diep in ons verborgen leven. Redelijke poëzie vormt een
contradictio in terminis. En met verwijzing naar een hierboven aangehaalde uitspraak
kan men tegenwerpen dat poëzie eerst begint wanneer het spreken ophoudt. Toen
dus het noodzakelijk zuiveringsproces van Forum voltooid was, zagen de jonge
dichters, die niet tot navolgen geboren waren, spoedig in dat er op deze grondslag
niet verder geleefd en gearbeid kon worden. Kritische, zedeprekende dichtkunst als
de mijne heeft altijd een beperkte opgave en mogelijkheid en bevat nooit kernen
waar een nieuw bestaan uit kan opbloeien. Na de overheersing van de rede kwam
toen vanzelf een hernieuwde belangstelling voor het onredelijke op. Ik meen dat wij
hier genaderd zijn tot een der knooppunten van de zaak welke ons bezig houdt. Op
de door mij geschapen kritische grondslag kan geen werkelijk grote poëzie
opgebouwd worden. Zoals De Vrije Bladen doodliepen in een verheven, liep Forum
dood in een platte rederijkerij. Dit was niet de schuld van De Vrije Bladen of van
Forum, beide tijdschriften vervulden trouwhartig hun taak; doch van de natuurwet
dat, wanneer de noodzakelijke dingen gezegd zijn door de daarvoor bestemde
mensen, de nabauwers, die de klok hebben horen luiden, maar te lui zijn om een
onderzoek naar de plaats van de klepel in te stellen, niets beter weten te doen dan
de oorspronkelijke beginselen tot een spotbeeld te verwringen. Niemand kan zo
verbaasd en geërgerd zijn als ikzelf over de slechte invloed welke mijn opvatting
uitgeoefend heeft. De ontnuchtering, door een samenloop van omstandigheden en
in een beperkt tijdvak voor mij noodzakelijk, verwerd tot een onteerende mode. Mijn
voorstel van een ondichterlijke als tegengif tegen een ál te dichterlijke dichtkunst,
werd door
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allen die soms, maar zelden, met enige gaven toegerust, ondichterlijk geboren
waren, als een uitkomst aanvaard. De ironie, alleen te rechtvaardigen als een vorm
van zelfverdediging, werd onder hun handen tot een verzuurde ou-bolligheid, welke
mij en mij niet alleen, tegenstond door zijn burgerlijke laag-bij-de-grondsheid, maar
mij meer dan de anderen, omdat ik mij schuldig gevoelde. Ik acht het ongewenst
een theoretische beschouwing met de namen van die darteldoende dichters te
ontsieren. Een ieder die de voortbrenging van rijmende regels gevolgd heeft, kent
deze. Aangezien letterkundige verschijnselen deel uitmaken van een samengesteld
geheel van geestelijke bewegingen, moeten wij een dergelijke wedergeboorte van
het ongerijmde ook elders kunnen waarnemen. En inderdaad, overal zien wij daar
de voorbeelden van, tot in de politiek toe. Waren wij er niet getuige van hoe
millioenen jonge mensen met zorg en overleg in de onredelijkheid opgevoerd, hoe
vernuft en critiek als gif beschouwd en bestreden, hoe de uitzinnigste mythen als
de opperste stijgingen van de geest vereerd werden? Het is niet toevallig dat een
der voormannen van het Franse surrealisme, Louis Aragon, een hartstochtelijk
verdediger van de totalitaire staat geworden is! Na het overwicht van verstand,
onbelemmerd onderzoek, wetenschappelijke twijfel, waar de negentiende eeuw
door gekenmerkt werd, herleefde een onbeperkt vertrouwen in de donkerste driften
zo van mens als massa, in het oergeweld, de ingeving, de blinde overgave. En in
verband daarmede steeg onvermijdelijk de afschuw van bezinning en maat. Het lijkt
mij buiten kijf, dat de nieuwe geestdrijverij, gelijk die in enkele landen hoogtij vierde,
een poëtische kracht verbergt. Waardoor ook dan meteen mijn angst en afkeer van
iedere ongebonden poëtische drang verklaard wordt. Want al moeten de irrationele
krachten aanwezig zijn, alléén in een bepaald en innerlijk verband kunnen zij hun
hoge roeping volvoeren; alleen getemd en gerangschikt zijn zij in staat het woord
die glans, die spanning, die geheimzinnigheid te geven,
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waar men een goede versregel immer aan herkent. Poëzie is redelijkheid noch
onredelijkheid, doch redelijkheid doorstraald, gemagnetiseerd door onredelijkheid
of onredelijkheid verdicht en lichtend gemaakt door de rede. Omdat het zo moeilijk
is hier een juiste verhouding te scheppen, is goede poëzie méér dan zeldzaam.
Zodra het evenwicht verbroken wordt, gaat de bekoring te loor. Laat de rede zich
te eigenmachtig gelden dan ontstaat een dichtkunst als waarover ik uit eigen ervaring
sprak, die moraliserend, ironisch, puntig, vermakelijk kan zijn, doch waarin een
wezenlijk bestanddeel zo niet ontbreekt, dan toch in onvoldoende mate aanwezig
is. Dit noem ik afkeurend ‘ogenrijm’. En weer roep ik 's-Gravesande te hulp. Hij
hoorde mij zeggen: ‘Ik moet woorden zien. Ik ben trouwens helemaal op mijn ogen
ingesteld.... Mijn oren hebben in het samenstellen van mijn gedichten steeds een
gering aandeel. Muziek zal je er niet licht in ontdekken. En juist in dat gebrek aan
musische elementen ligt hun grote zwakte.’
Wanneer echter het onredelijke de overhand neemt, ontstaat een
onsamenhangende geheimtaal, gekenmerkt door ongebreidelde losse uitroepen,
wilde dagdromen en het misbruik van zinnebeelden. Het gedicht verliest dan de
verbinding zowel met de wereld als met het onwereldse en wordt onmenselijk zonder
bovenmenselijk te worden. Wij en de dichters mogen nooit vergeten, dat het
bovenwereldse zich alleen in vormen der wereld, het bovenmenselijke zich alleen
in de taal der mensen kan openbaren. En de onredelijkheid behoeft om zich uit te
spreken altijd de hulpmiddelen der redelijkheid, hoe onvolmaakt die ook mogen zijn.
Terwijl dus in Nederland een groepje jongeren en een deel van het lezersvolk
aangetrokken werd door een dichtkunst, die strijdlustig en alledaags, van poëzie
niet meer dan enkele uiterlijke vormen bewaard had, dwongen in Frankrijk de
surrealistische dichters tot luisteren. Het onredelijke of liever het bovenredelijke,
wanneer het niet het onderredelijke is, werd tot de
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oorsprong en aanvang van iedere dichterlijke mogelijkheid verklaard; twijfel en
onderzoek tot de oorzaak van alle ellende in poëticis. Zolang het bewustzijn heerst,
kan er van poëzie geen sprake zijn. Wie poëzie als een openbaring ervaart en
erkent, kan bezwaarlijk iets anders doen dan iedere redelijke tegenstand met kracht
en verontwaardiging verwerpen. Voor de dichters uit die school komt het uitsluitend
op de onbelemmerde en vooral ongecontroleerde uitspraak aan. Dit voert
onherroepelijk tot de verheerlijking van het automatische schrift. De oude, getrouwe
‘inspiratie’ werd door de ‘trance’ vervangen. De poëzie is volgens de stelling van
Rolland de Renéville: ‘une approximation désespérée de l'Absolu’. Wanneer men
daarbij aanneemt dat bewustzijn beperking, droom, oneindigheid is, komt men
onherroepelijk tot de overtuiging welke door de surrealisten verdedigd wordt: dat
het volstrekte alleen te benaderen is wanneer wij er in slagen zowel wil als verstand
buiten werking te stellen. Zo bereikt men de Volmaakte Aandacht d.w.z. de volkomen
afwezigheid van wereldse belangstelling, met als practische slotsom de mogelijkheid
om, tegelijk oorzaak, middel en doel, de geheime machten te openbaren, welke uit
ons voortkomen doch meer dan wij zelf zijn en zich van ons bedienen om ons aan
onszelf te openbaren. Men ziet hoever wij hier zijn van een dichtkunst, van een
letterkunde in het algemeen, die de bevestiging en verheerlijking der persoonlijkheid
beoogt. Kritiek is koppig verweer, poëzie naar de smaak der surrealisten
onvoorwaardelijke overgave; kritiek eist gedachten, poëzie sluit gedachten uit; in
dien zin dat voor den dichter woord en idee terzelfdertijd geboren, gelijk en
verwisselbaar zijn: het woord is idee, de idee is woord, terwijl bij de kritische
werkzaamheid de overweging aan de uitspraak vooràfgaat. Het was en is den
prozaschrijver toegestaan zijn woorden te zoeken. Men denke aan de moeizame
werkwijze van Flaubert. De woorden echter vinden den dichter. Men gevoelt het
onmetelijk verschil in deze twee verhoudingen ten opzichte
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van de taal. De prozaschrijver en dus ook de ‘praatdichter’ gebruikt geen beelden,
doch slechts vergelijkingen. De woorden die hij gebruikt, scheppen geen nieuwe
werkelijkheid, doch duiden een bestaande aan. Deze punten zijn voldoende om de
afstand aan te geven niet alleen tussen deze jongeren en Forum, maar ook tussen
hen en àlle voorgaande geslachten van schrijvers. Want hoe men tot dusverre de
kunst ook trachtte te verklaren of in een samenhang van verschijnselen te plaatsen,
altijd ging men uit van de stelling, dat de schatten uit het onderbewustzijn tot kunst
konden worden door de vorm, door een redelijke schikking. Kunst was dus de
onderwerping van het onredelijke aan een redelijke tucht. Ik voor mij geloof nog
steeds dat men de waarheid het dichtst nadert met de voorstelling van het gedicht,
waarin zich de eeuwige botsing tussen redelijk en onredelijk kristalliseert. Het gedicht
is dus tegelijk redelijk en onredelijk en toch nog iets ànders en iets meer: een nieuwe
orde waarin de wereldse tegenstelling opgelost is. Het lijkt mij van belang hier de
theorie van N. P. van Wyk Louw in te schakelen. Deze dichter, een der grote figuren
van deze tijd, is overtuigd dat alle geestesgebeurtenissen van werkelijk belang
ontstaan uit polaire spanningen. Het poëtische is dus redelijk noch onredelijk, maar
valt samen met de spanning tussen redelijk en onredelijk. Wij kunnen de polen
varieren: tussen vorm en inhoud, tussen werkelijkheid en droom, tussen goed en
kwaad, tussen leven en dood.
En hier zie ik een mogelijkheid tot oplossing van de tegenstelling tussen wat ik
praatpoëzie noem en de stamelingen der surrealisten: poëzie is zinnelijk noch
bovenzinnelijk, maar ontstaat door de spanning tussen zinnelijk en bovenzinnelijk.
Duidelijk is op dit punt van mijn overzicht waar te nemen de navolgende overgang:
van expressionisme (onder onverheelde Duitse invloed) over Forum (waarin verre
verwantschap met de groep der Franse
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‘fantaisistes’ te bespeuren valt) tot een voor Hollands gebruik ingetoomd surrealisme
(door Rilke ingeleid). Kenmerkend voor de eerste beweging is de verheerlijking van
snelheid, kracht, drift (dynamisme): voor de tweede twijfel en plaatselijke
gebondenheid, zich uitende in ironie en volkse woordenkeus; voor de derde het
duiken in de diepten, half-Freudiaans en half-mediamiek. Forum is dus een korte
poging tot redelijk klassisisme, tussen twee uitbarstingen van romantiek.
Ik ben waarschijnlijk te diep doordrongen van de geestesgesteldheid van het oude
Forum, waarvan ik de oprichting mede voorbereid heb, om geheel onbevangen de
proefnemingen met het onderbewustzijn gade te slaan. Ik denk daarbij te veel aan
de kenschets, door een kenner als Lord Raglan in zijn beroemde studie ‘Jocasta's
Crime’, van hen: ‘who procure myths from the subconscious, much as conjurors
produce rabbits from hats’.
Ed. Hoornik nu is, afgescheiden van de onmiskenbare gaven welke hem eigen
zijn, een merkwaardig verschijnsel, omdat hij vrouwelijk ontvankelijk, als geen ander
de neigingen van zijn tijd ondergaan heeft en vertegenwoordigt. Hij is van huis uit
een Rooms romanticus met het virus van Tachtig nog nawerkend in zijn bloed. Een
kleine genegenheid voor wat wij met een vakterm noemen het ‘aesthetisme’ bleef
hem immer bij, hij hield en houdt nog te veel van de fraaie schikking, het zeldzame
woord, de regel ‘die het hem doet’. Van zijn Roomsheid en zijn Tachtigheid trachtte
hij zich te bevrijden met behulp van Forum. Hij wendde zich, misschien wat al te
bewust, tot het ‘gewone’ leven en gebruikte misschien wat al te nadrukkelijk de
‘gewone’ taal. Hij schreef in die tijd gedichten met een uitgesproken maatschappelijke
strekking en in een verbitterde toon, welke niet helemaal overtuigend klonk. Het
was van de beginne af duidelijk, dat Hoorniks natuurlijke aanleg niet met de
beginselen van Forum strookte en dat hij zich in de
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dampkring welke om dat tijdschrift hing, niet volgens de wetten van zijn wezen zou
kunnen ontwikkelen. Het rationalisme en de kritische geest bleven hem vreemd,
óók in zijn zogenaamde sociale tijdperk. Bovendien was hij op een natuurlijke en
argeloze wijze te dichterlijk om zich thuis te gevoelen in een omgeving waar
nauwkeurig en duidelijk spreken beter begrepen werd dan zang en bezwering. Wat
voor de mannen van Forum belangrijk was, werd vastgelegd in wat zij neerschreven.
Voor een dichter als Hoornik is het te doen om wat zich àchter het schrift vermoeden
laat. Of met andere woorden: voor ons ligt de nadruk op wat er staat, voor hem op
wat er niet staat. Vanzelf en geleidelijk heeft Hoornik toen zijn richting gevonden.
Het lijkt mij buiten kijf, dat hij daarbij geholpen is door een beweging, welke hij
verafschuwt, zeker even hartgrondig als de Forumianen dat deden: het fascisme.
Het gevaarlijke van dergelijke stromingen ligt niet in wat hun aanhangers verkondigen
of verrichten, maar in de stemmingen waarmede zij de atmosfeer vergiftigen. Ik heb
in mijn leven talloze oprechte en beproefde anti-fascisten ontmoet, die zonder het
te weten of zelfs maar te vermoeden, allerlei meningen en opvattingen ten beste
gaven, onmiskenbaar, zij het ook langs vele omwegen, van het fascisme afkomstig.
Het fascisme is geen stelsel, doch uitsluitend een houding. Men kan Mussolini en
Hitler dag en nacht vervloeken en toch min of meer fascistisch voelen. Het fascisme
bestond lang voor de fascio! Het is slechts een nieuw woord voor een oud
verschijnsel. De tegenstelling welke thans bloedig en zeer onvoldoende is opgelost
is zo oud als de wereld. En alle bewegingen, die ooit de richting van totale staat en
dwinglandij uitgegaan zijn, hebben zich gerechtvaardigd met een beroep op de
duistere krachten, die geacht worden het leven te vertegenwoordigen, tegenover
het verstand, dat dan de dood zou moeten betekenen. Een tijd waarin de rede
stelselmatig gekleineerd en verguisd wordt, is immer een tijd van druk. De menigte,
waar
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dwingelanden het van hebben moeten, is altijd en bij uitstek onredelijk. Door de
rede maakt de mens zich uit de massa los. Vandaar dat denken in de algehele
staten de zwaarste zonde is. De redeloze dichtkunst is een tijdverschijnsel, dat pas
door een verbintenis met andere tijdverschijnselen zijn volle betekenis erlangt.
Ed. Hoornik blijft echter een voorzichtig Nederlander, die zich nooit te ver in zee
waagt. Hij beseft de poëtische waarde van de ingeving volkomen, maar hij komt
toch niet aan het automatische schrift toe. Zijn later werk is dus gematigd sybillijns
met zo nu en dan een terugval in de oude sociale strekking.
Het eerste tijdvak van dezen dichter wordt vertegenwoordigd door de bundels
Het Keerpunt en Dichterlijke Diagnose; de eerste bevat beginnerswerk in de volle
zin des woords. Er is geen enkel goed en gaaf gedicht in, slechts aanduidingen en
beloften. Wel echter zien we daar reeds een zwakheid in Hoornik's persoonlijkheid
en talent, welke hij tot nu toe nog niet geheel overwonnen heeft: zijn vluchtige
gevoeligheid maakt, dat hij zich verslingert aan allerlei dikwijls kinderachtige
actualiteiten. Op die wijze ontstaat wat Marsman verslaggeverspoëzie noemde en
welke in overmaat voortkwam uit het noodlottig wanbegrip dat de dichters ‘van hun
tijd’ behoren te zijn. Er dook geen mode op of Hoornik heeft er aan meegedaan. Dit
mag niet als een verwijt worden opgevat. Ik acht het natuurlijk, dat een jong dichter,
die zich nog niet uit zijn omgeving losgemaakt heeft, de kleur daarvan aanneemt.
+
Bovendien kan hij zich alléén door proefnemingen ontwikkelen. Marsman ontdekte
weinig verschil in aard en hoedanigheid tussen Het Keerpunt en Dichterlijke
Diagnose. Ik zie een duidelijke vooruitgang in het handwerk, (dat toch niet geheel
waardeloos geacht mag worden) veroorzaakt door een stelliger denkwijze en strakker
gevoel. Hoornik is nu eenmaal een zwakke,

+

1) H. Marsman, ‘Ed. Hoornik’, Verzameld Werk (Querido) deel IV blz. 191 c.v.
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handelbare natuur en daardoor sterk aan invloed onderhevig, maar in Dichterlijke
Diagnose voelt men toch reeds onmiskenbaar de wil tot eigenaardigheid. Het meest
kenmerkende en ook het persoonlijkste gedicht uit Het Keerpunt vind ik ‘De Lilliputter’.
Het is geheel opgevat in de trant der berijmde gestalten door Hoorniks oudere
tijdgenoten, in het bijzonder Anthonie Donker in zwang gebracht. Maar het geeft
daarin toch een persoonlijke schakering, zowel door de keuze van het onderwerp
als de uitwerking.
Hij is alleen maar klein,
in wie zal daarom de idee opkomen,
dat ook dit ventje naar Gods beeld en dromen
geschapen en voor de eeuwigheid bestemd zou zijn?
Hij is zoo ongezien en fijn,
dat nimmer vrouwen om hem schreiden,
alleen zijn moeder, maar die verstond 't te vermijden
in avondlijke uren veel met hem alleen te zijn.
De zon gaat eerder voor hem onder
dan voor dengeen, die van gewone lengte is,
dat zoo'n klein menschje al volwassen is
lijkt alle kinderen een wonder.
Temidden van een wereld vol normalen
wordt hij niet gek, al blijkt hij klein,
maar onder hen is hij de enige, die zonder pijn
denkt aan de dag, dat magere Hein het hart komt halen.

De uitdrukking is echter, naar men bemerkt, aarzelend en daardoor weinig indringend,
om van de onvolgroeide vorm nog te zwijgen. De onregelmatigheden in rhythme
en strofenbouw worden hier niet gerechtvaardigd door de onwederstaanbare
bewegingen van het gevoel, doch zijn het gevolg van innerlijke onzekerheid. Het
tweede gedicht van belang uit Het Keerpunt is ‘Sneeuwen’, dat Marsman in zijn
studie met instemming aanhaalt:
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Verveling is het eind van al die vonden
de zaligheid van het tweestromenland,
want wat zij mond aan mond verstonden
wordt in de dag bleek en verzandt.
Dan, uit elkaar als ver in zee verloren bakens,
waarom de jaren door het water eender welt,
keren hun oogen zich van het verkreukte laken,
en komen woorden zwaar, als werden ze gespeld.
Het sneeuwt, laat het nu lang en diep gaan sneeuwen,
want wit en als een vlok is ieder vruchtbegin,
een kind weerlegt de hardheid aller eeuwen,
het sneeuwt, en een drieëenheid sluimert in.

Ik acht dit, in weerwil van enkele vondsten, minder geslaagd dan ‘De Lilliputter’,
omdat ik het minder écht acht. De gezochtheid, welke Hoorniks later werk zo dikwijls
onaanvaardbaar maakt, treedt hier voor het eerst hinderlijk aan de dag. In dit gedicht
ontdek ik een wanverhouding tussen de woorden en hun wezenlijke inhoud. Een
verschijnsel dat zich bij dezen schrijver later meer voor zal doen en samenhangt
met zijn weerloosheid. Het zijn de slechtsten niet die zo gevoelig zijn, dat zij zich
zo nu en dan achter een schild van woorden moeten verbergen. Maar met dat al
getuigt ‘Sneeuwen’ van een sterke en oorspronkelijke dichterlijkheid. Op grond van
deze twee proeven koesterde men dus van meet af aan verwachtingen van Hoornik.
Dichterlijke Diagnose was daarna in zeker opzicht een teleurstelling. De bundel
was onoordeelkundig samengesteld en bevatte te veel. Met een strenge keuze zou
Hoornik toen meer gebaat geweest zijn. In de minder geslaagde gedichten komen
de tekortkomingen van een dichter zo duidelijk uit, dat zij het beeld van zijn wezen
vervalsen. Wat mij in dit boek mishaagt is de reeds vastgestelde gezochtheid, een
gezochtheid welke om te beginnen uit de bandversiering overduidelijk blijkt. En ook
het titelgedicht toont ons Hoornik op zijn slechtst, een gelegenheidsdichter, die zich
met slordige journa
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listiek tevreden stelt. De makelij van zo'n gedicht is werkelijk onvergeeflijk slecht en
men betreurt dat deze dichter, met rijke gaven toegerust, daarbij niet een beetje
zelfkritiek toebedeeld kreeg. Zelfs de eenvoudige zinsbouw is niet geheel zuiver.
Er is vandaag een man in de kliniek gekomen,
wiens kwaal ik niet te duiden weet,
nadat w' elkaar indringend hadden opgenomen,
verraste 't mij, dat alles wat hij sprak en deed
zoo nauw verwant was aan mijn eigen doen en laten
tot zelfs in de manier, waarop hij nagels beet,
en ook in zijn onrustig en nerveuze praten,
dat ik een kort moment zijn pijnen leed.
Ik heb hem nagekeken en normaal bevonden,
al zijn organen functionneerden goed,
toch werd hij eensklaps schrik'lijk opgewonden,
toen ik een onderzoek deed naar zijn bloed.

Kort daarop volgt ‘De Trap’, dat dadelijk de bewondering der kenners wekte en niet
geheel ten onrechte. Het gedicht is te lang, een zekere breedsprakerigheid treedt
meer bij Hoornik op, en het bevat bepaald stuntelige strofen naast bewijzen van
een pijnlijk gebrek aan goede smaak. Maar de goede regels zijn zoal niet in de
meerderheid, dan toch zo goed, dat zij met hun overwicht, het geheel redden. Het
slot hebben zij, die het gedicht bij het verschijnen ontdekten, nooit vergeten:
‘De Scala Sancta ligt in Rome,
de Scala Sancta is een grap,
als Christus nog eens hier zou komen,
ik zou hem voeren naar die trap.
de eindelooze trap der armen,
die voor dit ééne lied niet wijkt;
schenk mij als Jacob Uw erbarmen:
een trap, die tot den hemel reikt.’
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In Dichterlijke Diagnose overwegen de maatschappelijke rijmen en de bewerking
van onderwerpen uit het dagelijks bestaan. Een enkele maal worden wij ontroerd
door de uitdrukking van een oprecht en diep medegevoel, maar meestal laten zelfs
de goede gedichten ons onbevredigd, omdat de innerlijke noodzaak van hun ontstaan
ons niet geopenbaard wordt. Hoornik is inderdaad zeer ontvankelijk voor de
moeilijkheden hier op aarde, leed en onrechtvaardigheid treffen hem diep; doch zijn
weerwerk is altijd een beetje verongelijkt, soms wat dreinerig. De heilige woede van
een Henriëtte Roland Holst in haar jonge jaren, is hem vreemd. Het drama, dat zich
tussen Hoornik en de samenleving afspeelt, blijft tot een huiselijke twist beperkt. Hij
lijdt niet om en aan de maatschappij, maar om en aan zichzelf. En daarbij heeft hij
een zwak voor overgeleverde voorstellingen, die nooit werkelijkheid voor hem
werden. Een gedicht als ‘De Minister’ haal ik uitsluitend aan om te laten zien waar
een zeker gemak-van-schrijven toe leidt, wanneer het door geen enkele innerlijke
noodzaak gerechtvaardigd wordt:
‘Ik kan den spiegel niet het eeuwig leven vragen,
wijl hij, als 't volk, mijn beeltnis adoreert,’
peinst hij, als hij, met vrouwelijk welbehagen,
de ordeteekens op zijn borst probeert.
Kalfsleeren laarzen en een zweep verjagen,
– gelijk zijn dienaar, psycholoog, beweert –
de hersenschimmen, die zijn rust belagen:
een anonieme brief, die hem verteert.
Maar desondanks staat somtijds in de nachten,
wanneer hij koortsig zijn paleis doordwaalt,
de schaduw van een man hem op te wachten.
dan wint de angst, de doem van de barbaren:
de beul, die sluipt en altijd achterhaalt....
Zoo komt zijn onrust nimmer tot bedaren.
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Dit nu is een kenmerkend voorbeeld van maakwerk. De gestalte is verzonnen en
leeft daarom niet, de woorden zijn ijdel en klinken daarom niet, de inhoud is
wezenloos en ontroert daarom niet. Ik kan daartegenover niet één bijdrage uit
Dichterlijke Diagnose aanhalen, welke, kenmerkend voor Hoorniks deugden, geheel
gaaf en goed is. Wel echter bevat vrijwel ieder gedicht enige duidelijke aanwijzingen
van een gave, die reeds een eigen toon aanslaat, doch deze liggen verspreid.
Daarop volgde Hoorniks eerste grote en vrijwel geheel geslaagde werk Mattheus.
Dit gedicht of liever deze samenhangende reeks gedichten werd bekroond door de
kunstrechters, aangesteld vanwege het maandschrift De Vrije Bladen, dat plotseling
de epische poëzie wilde bevorderen. Ik begrijp en rechtvaardig de keuze der jury,
alleen twijfel ik ten zeerste of Mattheus een episch gedicht in de strakke zin des
woords is. Het is naar het uiterlijk te oordelen inderdaad hij-poëzie en het kernwoord
van het lierdicht ‘ik’ komt er schaars in voor. Maar Mattheus is met zoveel van het
innigste wezen des dichters beladen, dat wij hem moeilijk anders kunnen aanvaarden
dan als Hoorniks schaduwbroeder en vertegenwoordiger. Het ‘verhaal’, dat van
geringe betekenis is, handelt over de ontvluchting van een krankzinnige uit het
gesticht, zijn dooltochten door Amsterdam met vele innerlijke avonturen en ten slotte
zijn aanhouding en terugkeer. Deze Mattheus is de dichter, die gevangen in zijn
beperkte omgeving en zijn aanleg, door het onbekende leven zo onwederstaanbaar
wordt aangelokt, dat hij uitbreekt. Amsterdam is Amsterdam en ook de wereld. De
dichter zoekt met een verbijsterende hartstocht de werkelijkheid, maar door de
oorspronkelijke bestemming van zijn wezen is het hem niet gegeven die te vinden.
Wanneer hij van de straat af in de achterkamer van een handelaar in oudheden,
een ouden vader met een jonge dochter waarneemt, vereenzelvigt hij dit beeld met
het Joodse Bruidje uit het Rijksmuseum: het leven in de wereld en het leven in de
droom vormen voor hem geen tegenstelling en zijn

Jan Greshoff, Legkaart

163
niet gescheiden. En aldus blijken al zijn ondervindingen verbonden te zijn met
metaphysische genietingen en metaphysische angsten. Zijn aanhouding is een
bevrijding. Hij keert weer terug, maar anders (dit is het wezenlijke) naar zijn
eenzaamheid, het gesticht, dat óók anders geworden is. In Mattheus geeft Hoornik
het drama dat zich immer tussen dichter en wereld afspeelt; maar daarin een scherp
en zuiver beeld van zijn eigen dichterlijke ontwikkeling. Hij ontvlucht de tucht van
de Roomsheid waarin hij geboren werd, op zoek naar de werkelijkheid. Op zijn
omzwervingen door wat wij gewoon zijn het leven te noemen, ontdekt hij dat het
aardse en het bovenaardse elkander zo bedriegelijk en wonderlijk doordringen, dat
men niet meer onderscheiden kan wat aards en hemels, wat werkelijkheid en droom
is. In Amsterdam met zijn ellende en zijn heerlijkheid verbeeldt Hoornik zijn, ook
inderdáád aan Amsterdam gebonden, maatschappelijk tijdvak. Wij hebben gezien
hoe in het beste werk uit die jaren van ‘verslaggeverspoëzie’ toch de hunkering naar
een ander en zuiverder leven altijd doorbrak. Moge al de nadruk op de werkelijkheid
vallen, de heerlijke onwerkelijkheid was in Hoorniks gedichten nooit geheel afwezig.
De gevangenneming is dus het zich opnieuw, thans bewùst, afwenden van het leven
waar de stad het zinnebeeld van is en de inkeer tot een nieuwe stilte en een nieuw
geloof, dat het dwangbuis van het leerstuk niet meer nodig heeft. Marsman heeft
een geheel andere uitleg van Mattheus beproefd en wel met behulp van een lichtelijk
Freudiaanse werkwijze:
O God de poorten
waar zijn de poorten, die ik zoek,
waar zijn de kiem en de geboorten
van licht, waarom ik bid en vloek?

‘De visionnair voorvoelde bevrijding, die hij in de laatst geciteerde strofe biddend
en vloekend verbeidt, is te herleiden tot een reëele jeugdervaring: als kind
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heeft Mattheus een toestand gekend, waarin de beide symbolen hemel en aarde
nog niet waren gescheiden. Zijn moeder heeft namelijk tijdens haar leven een broche
gedragen, die uit een hart, een anker en een kruis was samengesteld. Toen was
de wereld voor Mattheus nog één gaaf geheel, aarde en hemel vormden tezamen
een ongespleten kosmos. Na de dood van zijn moeder echter, dus toen “de aarde”
hem ontviel, heeft hij zich weliswaar die broche toegeëigend, doch in deze door
haar verlaten, gehalveerde wereld kan hij niet leven en in wezen is zijn tragische
dwaaltocht niets anders dan een hartstochtelijk zoeken naar de andere helft van de
bol, die het leven weer tot een geheel zal maken. Vandaar zijn vreugde, als hij bij
den antiquair op de Spiegelgracht niet enkel de broche terugziet, maar er bovendien
getuige van is, hoe deze haar aan zijn zwangere dochter schenkt; vandaar ook zijn
wanhoop als hij, voor de Joodse Bruid gekomen – die in wezen geen andere is dan
de zwangere vrouw, die hij reeds tijdens zijn dwaaltocht angstig gevolgd is (angstig,
want de eenzijdige overgave aan de moeder en vrouw betekent voor hem immers
de dood van de geest), en die hij onbewust ongetwijfeld vereenzelvigt met zijn eigen
moeder – plotseling ontdekt, dat zij de broche niet blijkt te dragen. Deze ontdekking
is stellig het meest tragische moment van het gedicht: te voren bezat hij alleen de
broche, daarna – maar slechts achter de spiegelruit van het antiquariaat – was zij
een ogenblik, evenals vroeger bij zijn moeder, weer één met die vrouw, doch als
hij haar eindelijk voor het schilderij, in een onverbrekelijke totaliteit met het begeerde
wezen terug denkt te zien (“dit is de vrouw, dit is het ganse”) wordt hij plotseling
gewaar, dat aarde en hemel opnieuw zijn gescheiden, doch thans in die zin dat hij,
nu hij de aarde in het beeld vóór hem hervonden heeft, de hemel “de broche” wellicht
voor eeuwig ontberen moet.’
Deze uitleg lijkt mij, hoe vernuftig ook opgesteld, te beperkt. Mattheus is voor mij
niet de verbeelding van een persoonlijk avontuur, maar de ontwikkeling van
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het dichterschap van de zangerige zinnebeeldigheid van De Vrije Bladen, over de
werkelijkheidsverheerlijking van Forum, naar de door het surrealisme mogelijk
gemaakte dieptepoëzie uit Hoorniks derde periode. Maar daarbij blijft de hoofdfiguur
menselijk en het vers poëtisch verantwoord.
Het tweede omvangrijke gedicht uit het laatste tijdvak van 's dichters ontwikkeling
is ‘Geboorte’. Hierin wordt met een beklemmende nauwkeurigheid de
gebeurtenis-van-worden geopenbaard. Het gedicht is pijnlijk van lijfelijkheid en
tegelijk wonderlijk onwerelds. Hoornik vervult hier de grootste taak van den dichter,
aards en onaards op te lossen in een ongekende staat, met eigen wetten en
mogelijkheden: de poëzie, die altijd aards en onaards en het een noch het ander
is.
Mijn opmerking, dat de zwangerschap tot een nachtmerrie der jonge dichters
geworden is, heeft de verbazing zowel van Marsman als van Van Eyck gewekt. Ik
vind het een zeer natuurlijk verschijnsel, omdat ik er een onmiddellijk verband in
ontdek met het gevoel, dat het gehele geestesleven van de jaren voor de oorlog
kenmerkte: de angst en, in het bijzonder, de angst voor de dood. De nijpende
belangstelling voor het begin-van-leven lijkt mij zeer natuurlijk voor een geslacht
dat door de omstandigheden gedwongen werd dag en nacht aan het eind-van-leven
te denken. De angst, welke altijd een der driften is, welke de scheppingsdrang
bepalen, kreeg in die jaren een spanning als men sedert mensenheugenis niet
gekend had. De angst beheerste het gehéle leven, denken en doen, hij was in de
mensen en óm hen, in de dampkring. En wel een bijzonder scherpe vorm van angst,
een ononderbroken verschrikking. Men kan zich van deze ongewone toestand,
waarin de West-Europese volken leefden, geen juiste voorstelling maken, wanneer
men de jaren 1937, '38, '39 en natuurlijk het begin van '40 niet ter plaatse was en
met hart en ziel deel genomen heeft aan alle ellenden. Het sterkste heb ik gevoeld
welk een invloed deze verbijsterende beklemming op iedere
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vorm van leven uitoefende, toen ik uit het krampachtig verknoopte Europa plotseling
in de wereldvreemde rust van Zuid-Afrika werd overgeplaatst. Een man als Ed.
Hoornik heeft als geen ander gevoeld hoe die angst tot in de diepste verborgenheid
van zijn wezen doordrongen zijn geheimste bedoelingen vergiftigde. En zonder dat
hij de naam noemt, voelt men de doodschrik in iedere uiting van zijn geest aanwezig.
Voorbeelden van deze panische poëzie vindt men in ‘Achter Glas’, de laatste afdeling
van de bundel, welke Geboorte en Mattheus bevat.
Zoals dit:
Een hand schrijft een naam op de ruiten....
Ik ben koud, kom dichter bij mij.
Wat luistert gij, niemand is buiten,
eerst als wind en sneeuw zullen fluiten
vanavond, is alles voorbij.
Gij zegt: bij de muíters is hij,
en zij doen, wat híj zal besluiten,
en het zwaard is scherp aan zijn zij.
Ik schrik op en ik vraag: wie is hij?
En op de bewasemde ruiten
schrijft gij naam en voornaam van mij.

Of dit ‘Tot den Vluchteling’ genaamd:
Achter u brandt Sodom;
over u wentelt God;
beef voor de zoutkolom;
bid voor de huisvrouw van Lot.
Vluchteling, zie niet om;
't loof van uw huis blakert zwart;
bloeie het wederom,
bloeie het midden in 't hart.
Stem die u, tegenklonk:
‘Verder dan de woestijn,
verder dan de spelonk
zullen Mijn vruchtboomen zijn.’
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En hoe indringend is de werking van het eindeloos herhaald:
‘Te Middelharnis is een kind verdronken,’
dat het thema en de zin van ‘Requiem’, Hoorniks derde grote gedicht, vormt.
Van de kleine gedichten houd ik het meest van ‘Steenen’, omdat ze in hun
geslepen trant het zuiverst en het scherpst de vruchtbare Angst, de angst welke
leven wekt, verbeelden.
Er wordt in de straten gevlagd;
muziek gaat over de pleinen,
Mijn lichaam wordt langzaam ontkracht.
Het water stijgt iederen nacht;
soldaten bemannen de treinen.
Het vaandel is weggebracht....
Het komt, maar het komt onverwacht,
kiert de wind in de smalle kozijnen;
als het komt: jouw zoon heeft den wacht.

Nu de oorlog met zijn ontzettingen eindelijk voorbij is, blijft voor allen, die als Hoornik
geschapen zijn, de angst over. Want de ware angst die tot dichten drijft, is weliswaar
verbonden met de omstandigheden, maar daaraan niet onherroepelijk gebonden.
De angst blijft, ook al komen er betere dagen. En zelfstandig en onafhankelijk
geworden drijft hij zijn slachtoffers zonder één dag van rust. Hij vereenzelvigt zich
met het begrip leven. En als de angst ons verlaat, weten wij, dat wij oud, machteloos
en onvruchtbaar geworden zijn. De vrede met de dood is het begin van de dood.
Het is niet mogelijk over Hoornik te schrijven zonder gewag te maken van zijn
1
theoretische uitlatingen . Hij heeft na zijn aanvankelijke bijval meer en meer de nei

1

‘De Tafelronde’ (Stols 1940) was toen ik dit opstel in 1941 te Weltevreden schreef nog niet
binnen mijn bereik.
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ging daartoe getoond en hij deed gedurende enige tijd zijn best zich als voorman
van een poëtische groep of richting te doen erkennen.
Men sprak reeds vroeger van de ‘Amsterdamse School’ en rekende daarbij Jac.
van Hattum, Gerard den Brabander, M. Mok. Om daar een schijn van recht aan te
verlenen, bedacht Hoornik een nieuw stelsel, dat het nadeel heeft dat het, om te
beginnen niet zeer nieuw is en vervolgens in geen overtuigend verband met de
werkelijkheid staat. In een bekend geworden vraaggesprek met den dagbladschrijver
G. H. Wallagh verklaarde Hoornik zijn poëtisch streven aldus:
‘Er wordt de laatste tijd nogal eens geschreven over het toenemend
werkelijkheidsgehalte in de literatuur. Dat is voor een deel zeker juist. Arcadië is
verplaatst naar de schuilkelders; op de Elyseese velden rijst het Blut-und-Boden
laboratorium op. Wij kunnen niet meer aan die werkelijkheid ontkomen; nochtans,
romantici als we nu eenmaal zijn, worden we meegenomen door onze verbeelding.
Er ontstaat dan – Anthonie Donker wees daarop in De Stem – een soort verharde
romantiek. De werkelijkheid, zoals die zich in de nieuwe poëzie voordoet, is vervormd,
gedeformeerd. De meest wezenlijke elementen uit de realiteit komen, na in den
dichter te zijn ondergedompeld, d.w.z. persoonlijker te zijn verwerkt, tijdens het
creatieve proces toegespitst terug, vaak vertekend en ontzet.’
‘Het moderne vers neemt geen aanloop, het begint direct en onmiddellijk vanuit
de kern der intentie, strak en geconcentreerd, meer verspringend dan verlopend.
Van de door het “onderwerp” gevormde fantasieën worden alleen de meest
fascinerende behouden: nuchter, doelmatig en dwingend staan de beelden
gerangschikt.’
‘Niet noodzakelijke tussenschakels worden weggelaten, soms opzettelijk
verzwegen; alleen het essentiele, datgene, wat op psychische hoogspanning staat,
wordt
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gegeven. Het moderne gedicht is anti-pompeus, ook wat zijn prosodisch schema
betreft. Het doet geen enkele concessie, noch aan de klank, noch aan het rijm,
vulregels of stoplappen zijn niet toegelaten. Wanneer denkbeelden worden verwerkt,
geschiedt dit vanuit de gevoelswaarde, die deze voor den dichter hebben verkregen;
het gedicht is anti-rationeel. Het is in een harde taal geschreven, hetgeen een
beperkte muzikaliteit niet uitsluit. Het komt niet uit de breedte, maar uit de diepte,
waardoor het soms een cryptisch, een ondergronds karakter krijgt. De bedoeling is
niet direct duidelijk, er ontstaat een soort poëzie der camouflage. Opeenvolgende
beelden, die in het gedicht worden gehanteerd en die op het eerste gezicht een
onsamenhangende indruk maken, associeren zich en zijn psychologisch gebonden.’
Hier komt duidelijk in uit, wat Hoornik wil. Wij hebben deze bedoelingen, of daarmede
innig verwante, scherper en daardoor indringender uitgesproken, bij de Franse
surrealisten aangetroffen. En van een verwezenlijking ervan kan alléén bij Hoornik
en dan nog niet altijd sprake zijn: zijn zogenaamde medestanders maken werk, dat
voor een niet onbelangrijk deel dwars tegen deze beschouwingen ingaat. Een
verweer tegen deze kenschetsing der dichtkunst van het jongste geslacht en
daarachter, onuitgesproken, tegen Hoorniks ijdel verlangen naar een ‘leiderschap’
kon dan ook niet uitblijven. Het werd met veel overtuigingskracht geschreven door
M. Mok, een hoogst begaafd episch dichter en minder gelukkig romanschrijver, die
kans zag tussen de regels door een sterke afkeer tegen Hoorniks aanmatiging aan
ons mede te delen:
‘Doordat Hoornik zijn hart aan iets, dat hij “hallucinaire poëzie” noemt, heeft verpand,
dreigt zijn gezichtsveld zich zodanig te vernauwen, dat hij alles wat hij meent onder
deze term niet te kunnen vangen als “niet modern” bestempelt. Ik ben mij het gevaar
bewust, hier
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van een oratio pro domo te worden beticht. Doch aangezien poëzie louter een oratio
pro domo is, valt het den poëet niet zwaar, zich ook in ondicht daaraan te
bezondigen. Nochtans wil ik mij er toe beperken, Hoornik te vragen, of hij zich
voldoende op het karakter der epische poëzie heeft bezonnen, om te kunnen zeggen,
in hoeverre deze “veel minder modern” is dan de door hem gepropageerde
hallucinaire dichtkunst (hij onderzoeke eens, of in de gebondenheid der epiek die
door hem als modern beschouwde eigenschappen niet kunnen verwerkt zijn en
waarom deze noodzakelijkerwijze daarin anders aan de dag moeten treden dan in
de lyriek), en voorts, in hoeverre hij rekening houdt met het feit, dat de epiek op het
ogenblik in Nederland een zo nieuw en zeldzaam verschijnsel is, dat men haar als
een modernisme terzijde van dat, waaraan Hoornik zijn voorkeur schenkt, zou
kunnen plaatsen. Maar wanneer eenmaal dit voorbehoud ten aanzien van Hoorniks
karakteristiek is gemaakt, ligt de weg naar een ruimere beschouwingswijze open.
‘Men doet dan in de eerste plaats goed, zich op een standpunt van rustig
afwachten te plaatsen en er zich voor te hoeden, een nog niet gekristalliseerde
materie met enigerlei aforismen tegemoet te treden. Voor alles echter is het zaak,
met het woordje “modern” zeer kieskeurig te zijn, omdat zich op dit ondermaanse
iets “nie dagewesenes” nu eenmaal niet voordoet en men, voor wat de enthousiaste
jongeren als nieuw begroeten, dikwijls paralellen in het verleden vindt. Hoornik zelf
komt reeds met de namen van Hölderlin en Emily Dickinson aandragen. Men kan
wel beweren, dat ook het oude te eniger tijd weer als modern kan gelden, maar des
te gevaarlijker wordt het dan, een bepaalde uitingswijze moderniteit te ontzeggen,
louter op grond hiervan, dat zij niet tot de op dit ogenblik dominerende zou behoren.
Indien men zich in een modernisme gaat inkapselen, dreigt al spoedig het gevaar
van verstarring in een school of in elkaar bestrijdende scholen. Het ware m.i.
rampzalig voor de jongsten zo zij zich
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op Hoorniks voetspoor tot schoolvorming lieten verleiden en ik geloof, dat Hoornik
de nieuwe poëzie niet méér geweld aan kan doen, dan door haar op een weg te
lokken, die, ook blijkens zijn eigen uitlatingen, volkomen tegengesteld is aan haar
onprogrammatische aard.
‘Zo men iets met zekerheid omtrent de jongste generatie kan zeggen dan is het,
dat de wereld, waarin zij leeft, niet minder, maar ook niet meer chaotisch is dan die
waarin het haar voorafgegane geslacht stond. Door deze generatie in poëticis reeds
nu een bepaald karakter toe te kennen, maakt men haar los van wat haar enige
ontwikkelingsmogelijkheid is, n.l. het chaotische. Dit chaotische kán een “hallucinaire”,
psychologische poëzie voortbrengen, maar het kan even goed pogen zich te
realiseren in een klassieke vorm, die geenszins “anti-pompeus” behoeft te zijn, noch
zorgeloos ten opzichte van maat en rijm. Ik behoef in dit verband slechts Van Hattum
en Den Brabander (en van de allerjongste Morriën) te noemen, en het zal velen
duidelijk zijn, dat Hoorniks beweringen niet op algemene, misschien zelfs niet op
partieele, geldigheid kunnen bogen.’
Het antwoord van Hoornik op deze woorden vol gezond verstand was zwak, omdat
zijn bevriende tegenstander in hoofdzaak onmiskenbaar gelijk had; het gaat niet
aan persoonlijke inzichten, die zich bovendien bij den betrokkene op zijn
onverwachtst en vrij snel ontwikkeld hebben, als algemene grondslagen voor de
dichterlijke werkzaamheid van zijn tijdgenoten voor te stellen. En al evenmin om
zich ongeroepen op te werpen als woordvoerder van een geslacht, ten einde zichzelf
op een voetstuk te plaatsen. Hoorniks natuur allereerst, zijn nadere studie der
geestelijke vraagstukken van heden, brachten, gelijk wij reeds zagen, hem er toe
(en dit is zijn kracht) zich meer en meer af te wenden van de poëzie die, ironisch
en kritisch, tegen alle vervoeringen inging, ten einde in de diepte van halfdroom en
drift een nieuwe bron van

Jan Greshoff, Legkaart

172
leven en werkkracht te vinden. Maar niet altijd slaagde hij er in zijn ingevingen
gestalte en daardoor overtuigingskracht te geven. Daarin schuilt zijn zwakheid. Het
grote gevaar echter dat, gelijk uit zijn twist met Mok blijkt, dezen dichter dreigt,
ontstaat uit zijn duidelijk uitgesproken neiging tot leerstelligheid. Het heeft geen zin
zich aan een al te stelselmatige redelijkheid te ontworstelen, om daarna pardoes in
een niet minder stelselmatige onredelijkheid te vervallen!
In onze beschouwing is en blijft de hoofdzaak deze: dat Ed. Hoornik zich steeds
meer bewust werd, hoe de kritische bekentenispoëzie, een tijdlang in onze
letterkunde overheersende, ten eerste onverenigbaar was met zijn persoonlijke
honger naar wonderen en ten tweede geen mogelijkheid tot vernieuwing en
verdieping openliet en hoe hij uitkomst zocht en vond in een gematigd en
vernederlandst, ten slotte wel eigen ‘surrealisme’. Hij zelf heeft deze ontwikkeling
het duidelijkst geschetst. Alleen moet men bij de navolgende aanhaling rekening
houden met het feit, dat Hoornik hier ten onrechte in het meervoud spreekt. Hij staat
(en dat is voor hem maar gelukkig ook) vrijwel alleen. Dichters moeten alleen staan.
Alle goede dichters hebben altijd alleen gestaan. Hij zeide:
‘Arcadië was voor de dichters, die omstreeks 1930 van de middelbare
onderwijsinrichtingen in de grimmige school des levens traden, een snel-vervlietende
droom: de muze vluchtte voor crisis en wapengekletter, maar onder de pantsers
van sarcasme en ironie sloeg het dichterlijke hart niet minder gevoelig. In die dagen
had hun poëzie, evenals die van Greshoff, een programmatisch-polemisch karakter.
Maar achter de cynicus zat, krampachtig, de lyricus verdoken, die zich soms in van
sociale deernis doordrenkte strofen openbaarde. Niet de lectuur van “Das Kapital”,
maar het geschokte gevoel dreef den jongen dichter in de lokkende regionen ter
linkerzijde, en achter de steenharde kop van Stalin wenkten nog altijd de Elyseese
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velden. Een vaandeldragende dichter wordt gemakkelijk onder de voet gelopen,
zijn plaats is terzijde van de samenscholing in schaduw en stilte. We zien dan ook
dat langzamerhand verscheidene dichters zich van de menigte isoleren. Niet tronend
op een ongenaakbare Olympus; maar, staande in de werkelijkheid, zoeken zij daar
met Rilke: “die Tiefe der Dinge; dort steigt Ironie nie herab”.... Is het te verwonderen,
dat hun poëzie hard en duister is, nu de muze verdreven werd naar de schuilkelders?
Hun scheppingsdrang verwezenlijkt zich welhaast uitsluitend langs evocatieve en
psychologische weg; de nieuwste poëzie sluit dan ook niet bij Greshoff, maar bij
Nijhoff aan.’
In hoeverre dit beroep op den schrijver van Vormen juist is, kan ik niet beoordelen:
in Hoorniks later werk ontdek ik slechts in geringe mate sporen van Nijhoffs invloed.
In elk geval zou het nauwkeuriger zijn geweest, indien hier gesproken ware van: de
Nijhoff van ‘A-water’ en ‘Het Uur U’, twee gedichten, die niet alleen voor de
ontwikkeling van hun dichter, maar ook voor die der Nederlandse dichtkunst in het
algemeen van onschatbaar belang zijn. In verband daarmede kan inderdaad voor
het eerst sprake zijn van de ‘cryptische’ aanduidingen, waar Hoornik later zijn stelsel
op zou bouwen. Daarna ontdekte hij Gerrit Achterberg, die beginselvaster dan hijzelf,
de sybillijnse dichtkunst beoefende. Deze afzijdige, schuwe gestalte paste weliswaar
niet in het kader van de denkbeeldige, en in elk geval reeds lang overleefde,
Amsterdamse school, maar leende zich uitstekend voor nieuwe beschouwingen
over de droompoëzie. In de inleiding tot Achterbergs ‘Eiland der Ziel’ rekent Hoornik
eerst af met zijn vroegeren medestander Mok en maakt dan van de gelegenheid
gebruik zijn tegenwoordige bedoelingen nog eens te omschrijven. Hij doet dat niet
op een gelukkige wijze. Het proza van deze voorrede is verre van klaar en stellig
en daardoor allesbehalve indrukwekkend.
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‘Het werk van de zeer uiteenlopende persoonlijkheden die deze generatie heeft
voortgebracht, bezit zelden het karakter, dat de latere gedichten van den zoveel
ouderen A. Roland Holst (“Een Winter aan Zee”) en van Nijhoff (“A-water”) modern
maakt. Meer met dezen – vooral met Holst – dan met zijn leeftijdgenoten heeft
Achterberg verwantschap. Figuren als Mok en Franquinet – twee op de voorgrond
tredende jongeren – zijn typisch ouderwets in hun wijdlopige beschrijvingen, die de
dichterlijke intentie overwoekeren; de in de inspiratie wortelende kernen zijn niet
terug te vinden in de weelderige kleur- en klankentourage, gevoelsverspreiding en
beeldenroes. Een dichter als Achterberg daarentegen zoekt het in concentratie: niet
in de breedte dus, maar in de diepte. Parallel daarmee loopt een streven naar
onmiddellijkheid: hij vat de stof samen in het essentiele zonder lyrisch bijwerk. Hij
dringt zijn vers niet in een bestaand prosodisch schema; het woord is kernwoord;
het beeld staat in het dieptepunt van de poëtische impuls, die het vers nog voor zijn
verwezenlijking een bepaald rythme geeft. Geen vulregels of stoplappen verminken
zijn vers; geen vergelijkingen worden gebezigd, waar de metaphoor directer is.
Alleen als de intentie het gedoogt, wordt toegegeven aan de “verleidingen” van
klank of rijm. Het vers begint midden in de situatie; het vervolg put het onderwerp
zo diep, zo concreet en zo geconcentreerd mogelijk in de meest kenmerkende
facetten uit. Achterbergs gedichten zijn kort en pregnant; de emotie komt uit grote
diepte. De inhoud getuigt van een uiterst gevoelige intuïtie, die meer nog dan bij
Hendrik de Vries een somnambulistisch karakter heeft: herhaaldelijk komen beelden
helder op in slaap, halfslaap en droom. Juist dat ontoegankelijke, magische en
geheimzinnige, dat zich uiterst moeilijk tot paraphrasering leent, is een der boeiendste
en persoonlijkste kenmerken van zijn zeer oorspronkelijke poëzie. Ook Achterberg
laat zich vaak leiden door de klank van het woord, maar hij laat niet

Jan Greshoff, Legkaart

175
eerder los, voordat het woord “grond gehaald” heeft en in de poëtische spanning
staat. Om der wille van de inspiratie tot geen concessie bereid, moet hij vaak zijn
toevlucht nemen tot halfrijmen of wordt hij gedwongen een woord te hanteren, dat
alleen klankherinneringen werkt. Dit sterk samendringen van de syntaxis heeft, niet
alleen wat de muzikaliteit van het vers betreft, grote risico's. Enerzijds dreigt het
gevaar van overconcentratie: de verdichting wordt zó groot, dat het vers, mede
doordat er te veel verzwegen is, onbegrijpelijk wordt, of dat het buiten het terrein
van de poëzie treedt en in de richting van het aphorisme gaat; anderzijds gebeurt
het wel, dat het gedicht in de intentie blijft steken, niet opgelost wordt. Achterberg
heeft beide gevaren tot nu toe weten te bezweren. De assonerende rijmen geven
aan zijn gedicht een zeer aparte muzikaliteit. Ook de moderne poëzie, al is het
gehalte aan werkelijkheid toegenomen, wordt gedragen door het romantische
verlangen; zij is het middel, waardoor de dichter zich bevrijdt van de schrikbeelden,
die een helse maatschappij aan hem opdringt. Elementen uit de realiteit vindt men
– welke gedaanteverwisseling ze ook hebben ondergaan – in het werk der grootste
lyrici terug, ook al zouden deze volledig gespeend zijn van sociaal medegevoel. De
meest afzijdige ondergaat invloeden van zijn eigen tijd; ook de volledig geïsoleerde
Achterberg. Ik hoef hier slechts te wijzen op het beangstigende gedicht “Beumer en
Co”, waarin de “horde” wordt ingevoerd. Hier bepaalt de realiteit niet alleenheersend
de kracht van het gedicht; zij is ondergeschikt gemaakt aan lyrische introspectie en
opgenomen in de vlucht ener persoonlijke verbeelding. De dichter legt suggesties
vast, die achter de realiteit liggen, of het diepste en meest wezenlijke der
werkelijkheid uitmaken.’
Uit deze aanhalingen blijkt, na enige studie der texten, waar zij op slaan, Hoorniks
bedoeling, doch slechts voor zoverre die hemzelf duidelijk is. Hij heeft het nooit ge
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waagd de gevaarlijke slotsom van het surrealisme te aanvaarden, hij is nog niet
geheel los van zijn oorspronkelijke werkelijkheidszin en nu tracht hij tot een vergelijk
te komen, dat ons niet bevredigt en hem zelf op de duur niet bevredigen kan. Met
de woorden cryptisch, anti-rationeel, somnambulistisch, mediamiek, waar men dan
nog sybillijns en panisch bij kan voegen, zegt men in dit geval te veel en te weinig.
Te veel omdat zij een reeks van staten aanduiden, welke in de betreffende poëzie
slechts gedeeltelijk verwezenlijkt worden, te weinig omdat die poëzie, in weerwil
van 's dichters wensen en verklaring, de eigenschap bevat, die naar mijn mening
alle andere op de achtergrond brengt, omdat het de conditio sine qua non voor alle
poëzie is: de vormkracht.
Een zo levend en beweeglijk dichter als Ed. Hoornik kon niet ondoordringbaar blijven
voor de uitstralingen van zijn oudere tijdgenoten. Hij gaf zich zo openhartig en
blijmoedig bloot, dat het al heel gemakkelijk is uit zijn eerste boekjes zijn voorkeuren
te raden. Maar ook reeds in dat aanvangswerk stelde men het verlangen naar en
de mogelijkheid tot een eigen wereld vast.
Zij, die naar invloeden speuren en die helaas maar al te dikwijls geen flauw
vermoeden hebben van waar het in kunst nu eigenlijk om te doen is (ik bedoel de
geschiedschrijvers der letterkunde van het gemiddelde academische peil) zoeken
die altijd in de werking van één of meer kunstenaars op hem die zij bestuderen.
Doch in werkelijkheid is de inwerking van een bepaalde geestelijke dampkring op
een nog zoekend talent altijd sterker en beslissender, dan die van enige met name
te noemen persoonlijkheid. Hierdoor wordt het vraagstuk vervaagd en het onderzoek
bemoeilijkt. Maar inderdaad is het leven nooit zo duidelijk afgetekend, zo stelselmatig
als de pluizers het wensen. Men kan het werk van den jongen Hoornik lezende wel
enige namen in het kantwit schrijven, doch daarmede zegt men niets wezenlijks. Er
is in dat verband gesproken van Gres
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hoff, Du Perron, Vestdijk, Kemp, Engelman, Van Oosten zelfs. Ongetwijfeld heeft
Hoornik hun werk in die tijd gekend, ongetwijfeld stond hij er wijd voor open. Maar
heel die bonte rij geeft toch niet juist en volkomen de invloed aan, welke hij onderging.
Hoornik toonde zich bovenal gevoelig voor de kleur en de trilling van zijn tijd. Zijn
werk werd in sterke mate bepaald door de lucht welke hij inademde. Hij is geboren
en opgegroeid in de schaduw van Forum en het drama, dat zich voor onze ogen in
zijn werk afspeelt, wordt gevormd door zijn strijd voor de bevrijding uit die ban.
Wanneer we dus nu Eduard Hoorniks arbeid, voorzoverre ons die bekend is, nagaan,
zien wij duidelijk de ontwikkeling daarvan voor ons. Hij begon dus met
maatschappelijke werkelijkheidszin (verslaggeverspoëzie). Forumiaans van
woordenkeus, zocht hij de verdieping daarvan in een doordringing van de
werkelijkheid door het wonder; en liet daarna enigermate tegen zijn oorspronkelijke
opvatting in de werkelijkheid meer en meer los, om tot een bewust ‘anti-rationele’
ongerijmde poëzie te geraken; waarin ongerijmd dan zeggen wil: afhankelijk van
een àndere logica dan die welke de aardse werkelijkheid beheerst. Hij naderde op
die wijze, dichtbij het parapsychologisch leerstuk, waarop de surrealisten
doodgelopen zijn, doch wist zich met zijn natuurlijke buigzaamheid bijtijds uit die
doodlopende steeg te redden.
Het bewijs van Hoorniks levenskracht als dichter blijkt uit deze ontwikkelingsgang
onwederlegbaar. Hij voelde de behoefte zich te onderscheiden van de oudere
tijdgenoten, die bij zijn bewustwording om hem heen ontstonden en die hij
aanvankelijk volgde; een behoefte voortspruitend niet uit een gril, doch uit het
onafwijsbaar gevoel anders van aard te zijn. Hij had de moed tot een uiteenzetting
met voorgangers en medestanders, om zo tot diepere zelfkennis en tot de erkenning
van zijn afzonderlijke plaats in de Nederlandse dichtkunst van heden te geraken.
Hij heeft de noodzakelijke gevolgtrekkingen daaruit getrokken. Door
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Hoornik is ons lierdicht met nieuwe schakering verrijkt. Bovendien heeft hij het,
voorgoed hoop ik, bevrijd van de bittertafel- of verslaggevers-poëzie, nabloei van
een tweederangskunst, welke onze letterkunde tot een bedenkelijk peil naar beneden
trachtte te drukken. Het gevaar dat hem dreigt, schuilt uitsluitend in de kneedbaarheid
van zijn wezen, dat hem anderzijds voor verstarring bewaard heeft. In poeticis is
‘inspiratie’, om een woord dat Hoornik graag gebruikt over te nemen, méér waard
dan een gevestigd oordeel. Verlaine was een heerlijk dichter en allesbehalve een
karakter. Het is zelfs de vraag of wat wij karakter in deze samenleving noemen, ooit
samenvalt met de uiterste ontvankelijkheid en de snelle, diepe afweerbewegingen
welke het dichterschap bepalen.
Men mag niet vergeten dat poëzie, zoals Hoornik die voorstaat, op het ogenblik
van de schepping altijd een volledige afstand van alle menselijke en maatschappelijke
deugden vereist. Wanneer men tijdelijk de tucht en de rede volkomen uitschakelt,
schakelt men daarmede vanzelf ook iedere zedeleer en waardigheid uit. De dichter
levert zich, als hij dicht, op genade of ongenade over. Hij wordt instrument. Niet de
viool heeft karakter, maar de onbekende Violist.

3
Voorbeelden met Uitbreidingen

a. Nic. Beets
Zo dikwijls heb ik beweerd, en naar mijn volle overtuiging, dat het dichterschap en
al wat uit het dichterschap geboren wordt een wonder en uit hoofde daarvan
onverklaarbaar is, dat ik mijn neiging om de poëzie voor belangstellenden
toegankelijk te maken als een beminnelijke tegenstrijdigheid moet beschouwen. Ik
houd van tegenstrijdigheden. Ook bij anderen; maar het meest in mezelf. Hierin
schuilt de beste kans om zich niet te vervelen, wanneer men alleen is.
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In weerwil dus van mijn opvattingen heb ik gepoogd enige gedichten welke zich min
of meer toevallig aan mij voordeden, te verkláren. Ik hoop dat ik daarmede het
dichterlijke daarin niet al te zeer beschadigd heb. En eigenlijk zijn dit geen
verklaringen: het zijn gemoedelijke toespraken zonder enig stelsel naar aanleiding
van het een of ander dichtstuk.
Ik begin met Beets.
‘De moerbeitoppen ruischten’;
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
En wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koesteren en beschermen
En sluimerde in.
Den morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zoo zacht geslapen
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Men zal bezwaarlijk kunnen volhouden, dat Nicolaas Beets, als dichter een
belangrijke plaats in de geschiedenis van onze letterkunde inneemt. Toch was er
een tijd, waarin iedere bundel van zijn hand met gejuich door het publiek, met
overmaat van lof door de kritiek ontvangen werd. Beets' lot behelst een dringende
aanmaning tot bescheidenheid. Zelfs zij die nu ‘beroemd’ zijn, met voorliefde gelezen
en aangehaald worden,
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moeten er zich bewust van blijven, dat de vergetelheid hen wachten kan en
waarschijnlijk wacht; terwijl schrijvers die thans verwaarloosd worden op het
toekomstig gestoelte der ere zullen zetelen. Men doet er goed aan steeds voor ogen
te houden, dat in zijn dagen Antonides van der Goes niet minder beroemd was dan
Vondel, en dat er een tijdvak was waarin Rhijnvis Feith als een aandoenlijk en
boeiend schrijver beschouwd werd. Ja, zelfs binnen onze persoonlijke ervaring doen
zich zulke verschijnselen voor: ik herinner mij hoe het verschijnen van een boekje
van C. S. Adama van Scheltema een gebeurtenis voor vele goedwillige lezers
betekende. Hij was de geliefde en gevierde dichter van een jong geslacht. En thans
is hij zo niet vergeten, dan toch in een klein hoekje teruggedrongen.
Beets leeft voort door zijn proza en dan nog alléén door zijn jeugdproeven op dit
gebied. De vraag is hierbij echter gerechtvaardigd in hoeverre hier van een
waarachtige en innerlijke waardering sprake is. Wanneer een boek, gelijk de Camera
Obscura eenmaal burgerrecht in de republiek der letteren verworven heeft valt het
moeilijk uit te maken of het publiek er belang in stelt, omdat het er werkelijk door
geboeid wordt of omdat de lezing er van nu eenmaal tot de opvoeding van een
beschaafd man behoort. Er ontstaat bij de menigte die nooit zijn kuddegeest verliest,
de algemene opvatting, dat men dat boek niet ongelezen mag laten en daarom leest
men het. Kort voor de inval verscheen een fraaie herdruk van de Camera, welke
met verbijsterende snelheid uitverkocht was, maar in hoofdzaak om der wille van
de kostelijke prentjes van Jo Spier.
Ik heb de Camera herhaaldelijk gelezen, nog onlangs en zonder een zweem van
vooroordeel. En ik kan maar tot één slotsom komen: het is een mager boek, zowel
wat de menselijke inhoud als de gedachtenwereld betreft, terwijl de schrijfwijze mij
te gewild en te moeizaam is. De bewondering voor de Camera berust op een
overlevering, welke met zorg in stand ge

Jan Greshoff, Legkaart

181
houden wordt door de leraren die deze geschikte leesstof voor de derde klasse
H.B.S. niet missen kunnen. Bovendien werkt hier nog de bekoring van het
ouderwetse mede. De tijd van de Camera wekt een vertedering, welke ten onrechte
Beets' schrijversroem bevoordeelt.
Maar de poëzie is onberekenbaar en openbaart zich zonder aanzien des persoons.
Diezelfde statige onnatuurlijke rederijker Beets heeft tenminste één gedicht
geschreven, dat tot de innigste en liefelijkste van onze taal behoort. Ik ga uit van de
overtuiging dat een dichter de waarde van zijn beste uiting vertegenwoordigt.
Wanneer iemand een goed gedicht schrijft, al is het er maar één, dan blijkt uit dat
blote feit al, dat hij daartoe in staat was. Men kan alleen betreuren dat het hem zo
zelden gelukte zijn hoogste stijging te bereiken. Ik houd dus van Beets, die ik
overigens een niet zeer aantrekkelijke menselijke en letterkundige verschijning vind
om het gedicht dat hierboven aangehaald is en dat men te weinig kent.
De waarde ervan ligt, voor mij in de middeleeuwse eenvoud en een vorm van
vroomheid, welke men in nieuwere tijden, en zeker in de negentiende eeuw, slechts
zelden aantreft. Die vroomheid uit zich niet in verzekeringen, noch in een rechtzinnige
woordkeus; doch gelijk dat in alle goede poëzie het geval is, in een geheimzinnige,
maar onmiskenbare overtuiging, achter de zinnen, onder de woorden. Men denkt
bij een werkelijk ontroerend gedicht dikwijls en zo is het ook hier: ‘het kán niet
simpeler’. En ik voeg er aan toe: ‘het kan niet ánders’ – Wij hebben dus hier twee
poëtische factoren: de doorzichtigheid en de onherhaalbaarheid (einmaligkeit, luidt
de Duitse vakterm).
Wanneer een gedicht zich tot weinige, onmiddellijk aansprekende, gegevens
beperkt en toch de indruk van rijkdom geeft, staat men voor een grote moeilijkheid
wanneer men zich rekenschap van de ‘inhoud’ wil geven. Want, en nu komen wij
weer tot een der hoofdkenmerken van een waarlijk goed gedicht: de inhoud
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lost zich geheel op in de toon. ‘Hoe’ en ‘waarom’ worden één. Het gedicht is dus
niet mooi om wát er in verkondigd wordt, noch omdat dit op een bepaalde wijze
geschiedt; het maakt indruk op ons gemoed alléén door het samenvallen van twee
werelden, die desondanks zichzelf en gescheiden blijven.
Het gedicht van Nicolaas Beets is zeldzaam geschikt om ons deze aanvankelijke
waarheden duidelijk te maken. De zakelijke inhoud, voor zoverre wij daarvan in
poëzie ooit kunnen spreken, wordt uitsluitend gevormd door de bekentenis van een
stil Godsvertrouwen. Het beeld bestaat uit een bezoek dat God den gekwelden
mens brengt, waardoor op een wonderlijke wijze alle zorgen verdwijnen en een
gezegende slaap, met een ontwaken vol vertrouwen, mogelijk wordt. Maar het beeld
is zeer vaag, de gevoelsinhoud zeer algemeen gehouden; zodat wij des te stelliger
de werking van de toon kunnen waarnemen. Dit algemene gevoel en dit doodgewone
beeld worden bijzonder en plotseling onbereikbaar door het geluid. Verwey zei:
gedichten zijn goed naarmate ze stem zijn. De stem is onherroepelijk met een mens
verbonden. Deze uiting, iedere kunstuiting wordt door de klank het onvervreemdbaar
bezit van één man, een dichter, die hierin de hoogste waarden van zijn bestaan
eerst oplost en daarna doet stollen.
Van de vier strophen is de eerste de gaafste: zulke volkomenheden zijn zeldzaam
in iedere letterkunde. De tweede is zwakker, voornamelijk door de herhalingen welke
ietwat rederijkerig en onnodig aandoen en ons hinderen als een laatste overblijfsel
van de Beetsiaanse mooischrijverij. De derde is op een eenvoudige wijze goed,
maar de vierde weer prachtig. Ik kan niet genoeg krijgen van het verinnerlijkte juichen
dat ik er altijd in gevoel.
Ik kan mij geen goede bloemlezing uit het Nederlandse lierdicht voorstellen, waar
dit gedicht waarschijnlijk het énige dat Beets ooit schreef, in zou ontbreken.
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b. W. L. Penning Jr.
Doller dan ooit is 't losgebroken
En menschen worden wilde beesten;
Helsch viert het kwaad zijn gloriefeesten –
Tot de overmacht heeft rechtgesproken,
Of nieuwe vecht-stof uitgezaaid:
Vergif in de' oogst dien 't erfkroost maait.
Aan 't schaakbord peinzen de ingewijden;
En elke zet, na bede om Zegen,
Stormt zwaar 't onmondig mensdom tegen –
Dat, hondsch gehoorzaam wie 't doet lijden,
In gruwzaam onderlingen strijd
Zijn God vraagt hoe 't zich ooit bevrijdt?
De wereld, zat van 't weerszijdsch beulen,
Vloekte al wat oorlog stookte in 't duister,
Uit klauwen keert ze in kooi en kluister;
Slaafsch – waar haar meesters weêr gaan heulen,
Trouwloos op nieuwen krijg bedacht –
Verkropt zij 't wee, en Heerschzucht lacht.

Een belangrijk bestanddeel, althans voor een bepaald soort dichtkunst, is de innerlijke
overtuiging. Zodra poëzie gaat afwijken van de valeryaanse ‘poésie pure’ en
belijdenis of lering wordt, staat of valt zij met de oprechtheid. De lezer moet van
meet af gevoelen, en zo sterk dat twijfel uitgesloten is, hoe de dichter tot zijn uiting
door een bittere, onontkoombare noodzaak gedwongen wordt.
Poésie pure waarvan ‘Melopée’ van Paul van Ostayen een zuiver voorbeeld is,
kan een verheven spel zijn en is altijd doelloos. Maar zodra er sprake is van een
bekentenis of zich verhalende en opvoedkundige elementen in het gedicht mengen,
komt de eis van een volstrekte eerlijkheid op. Wanneer een dichter ons wil ontroeren
en boeien met een biecht, kan hij daarin alléén maar slagen wanneer hij ons weet
te overtuigen van de waarachtigheid en de noodzakelijkheid daar
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van. En wanneer een dichter ons beter of wijzer wil maken, moet hij ons overwinnen
door zijn zedelijk en geestelijk overwicht, dat hem het recht geeft zich tegenover
ons te stellen, als een meester tegenover zijn leerlingen.
W. L. Pennings gedicht hier gekozen is naar mijn mening een blijvend voorbeeld
van de tijdzang, een kunstsoort in de zeventiende eeuw met geestdrift en talent
beoefend, maar dat van Tachtig af in onbruik geraakt is. Eerst in de laatste tijd, kort
voor de inval zijn (onder de druk van angst en verontwaardiging) weer enige
indrukwekkende gedichten van die aard en strekking ontstaan. Enige prachtige van
A. Roland Holst en dit van Ed. Hoornik, dat terecht zeer bekend werd. Het is een
kenmerkend staal van Hoorniks stijl, zoals die zich onder invloed van surrealistische
stellingen uit de zogenaamde verslaggeverspoëzie ontwikkeld heeft:

Pogrom
Is dat de maan die naar het laatst kwartier gaat,
of een gelaat, omgord door walm en vlam?
Waar is Berlijn, en waar de Grenadierstraat?
– Vluchtte de jongen toen de bende kwam?
Is dat zijn schim, die daar voor de rivier staat,
is dit het water, dat hem langzaam nam,
is dit de Spree, en dat de Grenadierstraat...?
– Het is de Amstelstroom, 't is Amsterdam.
Op 't Rembrandtsplein gaan de lantarens branden,
over de daken sproeit een lichtfontein....
– ik druk mijn nagels dieper in mijn handen.
De Jodenbreestraat is een diep ravijn;
ik zie mijn schaduw dansen op de wanden....
– Het is maar tien uur sporens naar Berlijn.

Men erkent ogenblikkelijk het verschil met Penning. Hoornik is ook in een
hedendaags gedicht als dit, vager,
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zangeriger, zwevender. In Penning waardeer ik juist de kloekheid, de nauwkeurigheid,
het duidelijk, verbeten spreken. En ik gevoel in Penning dan ook een veel krachtiger
verontwaardiging, terwijl ook de onomwonden bedoeling van zijn gedicht oneindig
verder gaat.
‘Het Monster’, werd geschreven gedurende de oorlog van 1914-'18 door een man,
die toen omstreeks tachtig jaar oud en blind was. Desondanks leefden weinig jonge,
onvolwaardige mensen zo diep en innig mede met de gebeurtenissen, welke wij
toen verschrikkelijk vonden en die daarna vele malen in verschrikking overtroffen
werden.
Een gedicht als dit behoeft geen nadere verklaring. Ieder woord heeft een
onmiddellijke betekenis, voor een ieder verstaanbaar. De volzinnen ontwikkelen
zich volgens een natuurlijk plan. Penning schetst de oorlog eerst als een dierlijk
bedrijf, hoont daarna de leiders, die deze ellende en vernedering over de mensheid
gebracht hebben. En met een voorspellende geest ziet hij in de toekomst nieuwe
ellende en nieuwe vernedering: de meesters van het slaafse volk gingen, trouwloos
op nieuwe krijg bedacht, inderdaad weer samenheulen, met het gruwelijk gevolg
dat wij thans beleefd hebben.
Dit is een wanhopig gedicht: te midden van een verwoestende oorlog ontdekt de
dichter, in de verten turend, slechts bedrog en verraad met als bekroning een nieuwe,
verwoestende oorlog.
De mensheid, die dit alles weerloos dulden moet, is inderdaad onmondig en
inderdaad ook honds gehoorzaam. Want vraagt men één weldenkend mens of hij
slachting wenst of goedkeurt, dan zal men nimmer een bevestigend antwoord
ontvangen. En in weerwil van deze persoonlijke vredeswil, vervalt de gemeenschap
der mensen van ramp tot ramp. Deze tragische zwakheid van den mens, die zich
zo sterk en zo bekwaam waant, heeft Penning aan de rand van het graf staande,
diep getroffen. Een tragiek die voortspruit uit de onop
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losbare tegenstelling tussen de verlangens van den enkeling en de doem, welke
de menigte willoos ondergaat. De oude, ontgoochelde Penning, een man met zuivere
en hoge bedoelingen, vloekt de oorlog, die nooit iets anders dan leed en armoede
kan brengen en die toch altijd sterker is dan de drift naar geluk en welvaart van den
mens afzonderlijk. Heel duidelijk erkent de dichter een schuld. Hij spreekt van
geheime belangen, loense krachten die in het duister stoken. En hij ziet, in 1917
reeds, het schandelijke bedrijf van hen die uit louter heerszucht, het Duitse volk tot
een nieuwe oorlog opvoeden.
De waarde van dit gedicht schuilt in de levende, door en door echte
verontwaardiging van den grijzen dichter en in de verheven profetische toon van
zijn woorden.

c. Arnold Sauwen
Op d'effen landweg, belommerd
door beuk en olmenrij,
vaart de ouderwetsche postkoets
met licht gehobbel voorbij.
Het mulle zand, grijs wolkje,
stuift rond het tweespan op;
De moede paarden hijgen
en draven met hangenden kop.
Jutho! zoo scheldt bijwijlen
de postiljon en fluit
intussen een deuntje. De bellen
rinklen met schel geluid.
De reiziger in een hoekje,
halfsluimerend, uitgestrekt,
schouwt nu en dan door het venster,
ter baan die eentonig zich rekt.
En geeuwend, ongeduldig,
bedenkt hij, met wrevelen zin,
hoelang nog de reis zal duren
en.... dommelt stil weer in.
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Hoog boven de rijpende velden
trilt zacht der lerken lied.
De rust van den zomermiddag
zweeft over het wijde verschiet.
Daar ligt, een frissche oase,
de herberg, rein en blank.
Stil houdt de wagen. De deerne
schenkt Iachend den koelen dronk.
En Jutho! weer gaat het verder,
door hitte en stuivend zand.
Het meisje toeft op den drempel,
het ledig glas in de hand.
En schouwt, terwijl in de verte
het bellengeklingel weldra
versterft, langsheen de boomen
een wijl de postkoets na.

Een vollediger tegenstelling met het gedicht van Penning is niet wel denkbaar.
Iedere echte verzamelaar kent de bekoring van wat wij ouderwets noemen, van
al wat nog niet tot de hoge rang van ‘antiek’ verheven en toch al lang niet meer van
deze tijd is. Ook in de poëzie kennen wij dit verschijnsel, deze tussenstaat, waarin
de dichter niet meer geniet van de belangstelling der tijdgenoten en nog niet
toegelaten werd tot het pantheon der klassieken. Hij verkeert in een zachtbrandend
vagevuurtje, waarin hij van zijn aardsheid gezuiverd wordt, alvorens zich op de
Zangberg metterwoon te mogen vestigen. Tot deze halfvergeten wereld behoort de
dichter Arnold Sauwen. De meeste lezers, ook al zijn zij op de hoogte, hebben zijn
naam nooit of zelden horen uitspreken. Arnold Hubrecht Sauwen werd op de 22ste
Maart 1857 te Stokhem in Limburg geboren en overleed op de 11de Mei 1938 te
Vriesendonk bij Antwerpen. Hij genoot zijn opleiding aan de Normaalschool te Lier,
die toen onder leiding stond van een schrijver, in deze tijd niet zonder
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invloed op de Vlaamse letterkunde: Domien Sleeckx. Na het behalen van zijn
getuigschrift werkte hij als onderwijzer te Esschene, Rerem en van 1880 te
Antwerpen. In 1908 trok hij zich uit het onderwijs terug om zich geheel aan de
letterkunde en de jacht te wijden. Tot zijn tachtigste jaar verbleef hij in zijn geliefd
Limburg. Daarna verhuisde hij naar het Antwerpse om er te sterven.
In zijn eerste Antwerpse tijdvak maakte hij kennis met de dichters die toen de
letterkundige vernieuwing voorbereidden en in het bijzonder van Pol de Mont en
Victor de la Montagne. Dit geslacht bewonderde Gezelle en Rodenbach enerzijds
en begon anderzijds onder de invloed van de aanbidding der werkelijkheid te
geraken. Em. de Bom rekent Sauwen tot de Vlaamse Tachtigers en plaatst hem bij
de onmiddellijke voorlopers van het tijdschrift Van Nu en Straks en deze kriticus
geeft in zijn voorrede tot de keurbundel uit Sauwens werk de navolgende kenschets
van zijn wezen en kunst:
‘Alles in en buiten Arnold Sauwen scheen te moeten verlopen in een nauwelijks
modulerende horizontale lijn. Zoals hij is, zo is zijn land: vlak, schier nooit
onderbroken door schokken of afwijkingen. Er is alleen de bewogenheid der
zandduinen in het roerloze heideland, de vriendelijke glooiing van de maasvallei,
en aan de kim, de blauwige doorzichtige nevel van serene rust doorwaasd. Dáárheen
vaart zijn dromende gedachte. Daar zijn verder de vliegende kraaien, de trekkende
kraanvogels in het geluchte, er is altijd weer de zinderende toon van een verre klok.
Ziedaar genoeg voor hem om zijn romantisch dichterhart te laten kloppen, een stil
heimwee der verten te verwekken.
Doordat dit landschap zo eenvoudig gestoffeerd is, zonder gebeurtenissen, zonder
heuvelen noch dalen, zal het tot een vooral geestelijke aanwezigheid moeten
uitgroeien. Die spreekt ons alleen dán aan, als wij ons hebben ingeleefd in haar
eenzelvige ziel. Eerst als wij dáárin de innigheid van een rein en voornaam wezen
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leerden beseffen, begint een nauw te omschrijven tere muziek ons te doordringen.
Zo vergaat het ons met de poëzie van Arnold Sauwen; zij levert zich zomin
spontaan over als het schuchtere Limburgse land dit doet. Men moet de soms
befloerste muziek ervan kunnen beluisteren, men moet aan de ietwat ijle bucolische
sfeer deelachtig worden, tot men er eindelijk vertrouwd mede geraakt, deelachtig
wordt aan het wezen van de breede natuur en het landse leven die dezen dichter
hebben geïnspireerd.
Het lijkt haast anachronistisch, in deze tijd van katastrofaal de wereld beroerende
dingen, voor iemand die schijnbaar alleen aan de rand van dit gistende en broeiende
leven verwijlde, voor een voorouderlijke outsider, een wereldvreemde wandelaar,
die op zijn eentje droomde, jaagde en dichtte, de aandacht te vragen. Dat dit tóch
gewaagd wordt, het geschiedt om te beletten dat Arnold Sauwens eerlijk
veldfluit-geluid niet blijvend in de vergetelheid verklinke.
Hij behoort ongetwijfeld tot een verleden tijdperk onzer Vlaamse literatuur. Hij is
iemand die, zonder de geringste zekerheid van noch enige wissel op een
problematisch erkend worden, steeds, tot zijn laatste dag door een soort rustige
deemoed, doch wel-besloten, zijn innerlijke drang volgde om te blijven voort-dichten.
Het was zeker niet de voze manie van een in weerwil van alles en allen maar aldoor
rijmend en dichtend amateur: Sauwen had iets te zeggen, hij had een eigen en
innig-fijn zieleleven; met de natuur was hij één en zijn eenzaamheid troostte zich
en vond diepe bevrediging in de communie met haar.’
Ik wil nog enkele volzinnen aanhalen van dr. M. Rutten, Limburger van geboorte,
lector aan de Luikse universiteit, omdat dan de beminnelijke figuur van Arnold
Sauwen duidelijker voor ons wordt, de stille blonde reus, die enkele stille blonde
verzen schreef, welke ik met innig plezier zo nu en dan herlees:
‘Wij beoordelen thans deze poëzie en dit proza, niet zozeer als Limburger, doch
als onbevangen “spectator”
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op het veld van de literaire kunst en constateren met vreugde om te beginnen één
ding, een ding dat een waarborg is, dat het werk niet “uit” de tijd is, dat er haast
niemendal van afvalt wat betrekking zou kunnen hebben met de tijd waarin het is
ontstaan, dat het, het spreekt vanzelf over het algemeen en in zijn beste onderdelen,
een ongewone frisheid heeft bewaard. Deze frisheid, die meestal de vorm heeft van
een ongedwongenheid en een eerlijkheid die treft, heeft diepere oorzaken dan wel
technische. Zij komt uit de mens zelf, vooraleer zij haar inkleding zoekt. De mens
is fris, is gezond, is nog een brok natuur. Over deze ziel is nog niet de grote adem
van modernisme en hedendaags cultuurleven gegaan. Geen decadentie, geen
fin-de-siècle, geen echte of valse ontaarding in welke zin of op welk gebied van de
geest en van het gemoed ook, heeft deze man, deze Limburger, aangeraakt. Ik zeg
deze Limburger en hiermee houdt mijns inziens én voor Limburg én ook ten dele
voor Vlaanderen zijn litteraire betekenis verband....’
Ik koos een van Sauwens jeugdgedichten, omdat daar een onbevangen toon in
klinkt, welke wij later, als hij een groter technische ervaring verworven heeft, missen.
Het voorbeeld, dat ik hier geef, dient niet alleen om Sauwen aan mijn lezers voor
te stellen, maar vooral om hen te laten zien wat ‘kleine poëzie’ is en welk een
bekoring ervan uit kan gaan. De dichter stelt zichzelf een uiterst beperkte opgave,
maar verwezenlijkt die volledig. Hij wil niets anders geven dan een genrebeeldje.
Deze benaming klinkt ons al even ouderwets in de oren als het gedicht waarop zij
van toepassing is. Maar de dingen en de daden, deze eenvoudige gebeurtenis: een
postkoets die even stilhoudt om mensen en paarden te verkwikken, is hier alleen
opgeroepen om der wille van de atmosfeer, welke er voor den dichter mede
verbonden is. Een atmosfeer die bepaald wordt door de tijd (laten wij zeggen dat
het een jeugdherinnering geldt) van zo omstreeks 1865, het landschap, de Limburgse
vlakte en vooral door een stil en doordringend
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heimwee. Wie de dingen uit het verleden zo duidelijk en liefelijk weet op te roepen,
moet er innig naar terug verlangen. Dit gedicht is, in zijn strekking en vorm,
ouderwets, maar niet verouderd. Het is niet verouderd omdat het helder, nauwkeurig
en eenvoudig is. Alleen tierlantijnen verouderen. En als wij deze strophen herlezen
moeten wij wel tot de slotsom komen dat het niet mogelijk is een zo zuiver en klaar
beeld met minder middelen op te roepen. Sauwen gebruikt geen mooie en geen
zware termen. Hij gebruikt alleen maar de simpele lichte woorden van het dagelijks
leven. Zijn zinsbouw is doorzichtig en aanvankelijk. Kortom er is niets ‘bijzonders’
in dit gedicht te ontdekken. En toch geeft dit niet-bijzondere gedicht een bijzonder
beeld. Hier hebben wij nu het bewijs hoe een landschap en een stemming in hun
onverbrekelijke tesamenhang werkelijkheid kunnen worden alléén door ze met een
diepe en echte innigheid te noemen. Een gedicht als dit lijkt gering. En het is ook
gering in vergelijking met wat wij grote poëzie noemen. Maar ik ken onder mijn
tijdgenoten maar weinig dichters in staat met enkele gemeenzame woorden zulk
een indringend leven te wekken: dit is geen natuurbeschrijving, doch het oproepen
van een begrensde, doch waarachtige werkelijkheid. Arnold Sauwen heeft in dezelfde
tijd een gedicht geschreven dat, wellicht nog scherper en daardoor dringender, een
stukje leven in een stukje wereld voor ons waar maakt. Ik beschouw dit als een
klassiek voorbeeld van ‘stemmingskunst’.
Wie zegt dat het niets is, begrijpt niet, dat niets héél veel kan zijn:
Naast den landweg die, in olmenschaduw,
dwars door 't veld van 't dorpje naar den stroom leidt,
nauw een boogscheut van het ruischend water,
ligt het veerhuis. Wingerdranken slingren
rond den gevel en omkransen lieflijk
't kleine raam, dat uitzicht op den stroom biedt.
Uitgewreven schier is thans het landschap,
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't stroomgezicht – de veerschuit op het water –
bonte schildering, die eens boven het deurken
't oude handbord sierde.
Van den steenen,
witbestrooiden dorpel treedt, schoorvoetend,
de waardin en reikt het glas den vreemdling,
die, vóór d'overtocht naar 't Hollandsch dorpken,
bij een frisschen dronk een poos nog uitrust
op de zitbank.
En terwijl de jongling,
in de hand der spraakzame bazinne,
stuk voor stuk 't gepaste geld traag neertelt,
stapt, met loome schreden de oude veerman
naar de pont, die aan de zware ketting
schommlend langs den oever, naar zijn komst wacht.

d. Albert Verwey
Ge kent de sterren en ge meet hun banen
En zonder hoge en nachtelijke wacht
Schouwt ge op uw blad de paden die niet tanen,
Weegt bol en bol: hun afstand, zwaarte en kracht.
Het heel heelal hangt rond uw kluis op aarde,
Hangt om het brein van dit klein mensekind,
Het wentelt en vindt nergens groter waarde
Dan dat het in uw geest zichzelf hervindt.
En waar in 't landlijk huis de lieven wonen,
Daar klopt het hart dat in zijn donkere slag
De liefde bindt van zonnen en aeonen
Aan die van vrouwenoog en kinderlach.

Victor E. van Vriesland, een der allerbeste poëziekenners en -keurders van
Nederland heeft eens een uitspraak de wereld ingeslingerd, welke eerst
verwondering, daarna bewondering wekte. En inderdaad het is moeilijk scherper,
duidelijker en indringender vast te stellen, dat de poëzie een gesloten eenheid vormt,
dat er poëzie en niet-poëzie, maar geen bijna-poëzie mogelijk is. Hij zeide:
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‘Er zijn twee soorten poëzie, de andere bestaat niet.’ Hoezeer ik ook overtuigd moge
zijn van de juistheid van deze elliptische bewering, voor mij is, al ware het slechts
uit zelfverdediging daarmede het vraagstuk nog niet afgehandeld, laat staan opgelost.
Te allen tijde zijn er, in Nederland en elders, letterkundige werken op rijm verschenen,
welke zonder een zweem van twijfel niet behoren tot wat wij poëzie noemen en
waar men toch niet alle waarde aan ontzeggen kan. Men spreekt over een
verstandelijke dichtkunst, welke in verbinding staat met de algemeen geroemde
‘verstandelijke hartstocht’. Eigenlijk zouden deze beide begrippen een contradictio
in terminis moeten bevatten, want verstand en dichtkunst, verstand en hartstocht
vormen een volkomen tegenstelling en desondanks aanvaarden wij dit
‘monsterverbond’ omdat wij het bestaan ervan, tegen alle waarschijnlijkheid in, niet
loochenen kunnen.
Albert Verwey vertegenwoordigt in de Nederlandse letterkunde op een even
waardige als overtuigende wijze deze ongewone mengeling van vernuft en drift, –
maar de ware zin van zijn zending is nimmer volkomen erkend.
Hij had gedurende zijn leven een kring van getrouwe bewonderaars om zich
verzameld en allen die hem ontmoetten kwamen diep onder de indruk van zijn sterke
en zuivere persoonlijkheid. Maar het denkbeeld dat poëzie op het onverwachtst
opkomt uit en onherroepelijk verbonden is met bovenaardse geheimen leeft zo
onuitroeibaar in ons voort, dat wij een lange letterkundige scholing dienen te
doorlopen eer wij met ‘verstandelijke dichtkunst’ ook maar enigermate vrede kunnen
hebben. De poëzie is nu eenmaal niet geheel los te maken van haar oorsprong:
magische aanroeping. Wanneer wij echter het beste werk van Verwey nader bezien,
blijkt ons, dat het heel wat minder ‘verstandelijk’ is, dan wij aanvankelijk meenden.
Het poëtische in zijn stellige betekenis, de zingende onredelijkheid, is er geenszins
geheel afwezig; het is alleen diep verborgen. Verwey, die een sterk ontwikkeld ge
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voel voor grootse schikkingen had (vandaar zijn verbondenheid met Berlage) haatte
iedere onmiddellijke gevoelsuitstorting. Van de biecht was hij, in poëticis, al even
afkerig als van de vrije openbaringen uit het onderbewustzijn. Ongebreidelde
openhartigheid en ongebreidelde ingeving misten voor hem iedere zin, omdat zij
iedere vorm missen. De grondstof van het gedicht: gevoel, kreeg pas waarde voor
Verwey wanneer deze door de geest gelouterd en verheven, dat wil zeggen, gevormd
was. En naar zijn opvatting was de rede, welke door velen veracht werd, de
onmisbare vormkracht, welke in staat is uit de baajerd der verschijnselen en driften,
een nieuwe orde, een nieuwe wereld, los en vrij te maken: het gedicht. Geen dichter
beantwoordt in zijn werk altijd aan de eigen idealen. Hij benadert die alleen in zijn
beste ogenblikken, welke immer zeldzaam zijn. Het is waar dat Verweys vers, beeld
van zijn persoonlijkheid, soms wat stroef is, zijn rhythme wat traag, maar nooit twijfelt
men aan zijn ernst en aan de kracht van zijn zending. In dit gedicht, Verwey op zijn
best, is de eenvoud een van de sterkste bekoringen. Hij schijnt ons vriendelijk
verhalend toe te spreken, ons op te wekken het voorbeeld van dien sterrekundige
te volgen, die in één liefde hemel en aarde, de sterren en zijn kinderen, verbond.
Verwey schetst eerst de dagelijkse bezigheid van den sterrewachter, dan geeft
hij de verhouding aan tussen de menselijke geest en de hemelwetten en ten slotte
legt hij de band tussen het verre en nabije, tussen het heelal en den mens, welke
alléén gevormd kan worden door de liefde, waarin geestelijke en menselijke drift
verenigd en opgeheven worden.

e. Frans Sybrand Bijlsma
Door nachten zwervend heeft de wind
De blauwe steenen aangeraakt
En met den regen nat gemaakt
Haar roepnaam en den naam van 't kind.
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Want beiden kozen zij den dood,
En stierven stil en argeloos;
Als 't donker van haar laatsten dag,
De wereld met mijn handen sloot?
Als ik den tijd nu sterven liet,
En steden aan mijn oog onttrok,
En dezen nacht met lichten schok
Liet vallen in het zachte niet?
Dan groeit het donker om mij heen
Als 't donker van haar laatsten dag,
En in den wind en regen lag
Alleen nog maar die blauwe steen.

De kracht van halve woorden ondervinden wij ook in het dagelijkse leven en meestal
is het daar een kracht ten kwade. Uit verdachtmaking is veel leed gebrouwen en
toch kan men zich zonder insinuaties geen poëzie denken.
De insinuatie bestaat hierin dat men het woord op een onnatuurlijke wijze gebruikt,
waardoor het in de geest van hoorder of lezer voorstellingen wekt, welke wezenlijk
verschillen van de voorstellingen, welke hetzelfde woord, natuurlijk gebruikt, pleegt
op te roepen. Waar de mens-in-de-wereld en de prozaschrijver er op uit behoren
te zijn zich zo nauwkeurig en volledig mogelijk uit te spreken, daar schept de dichter,
zijn aard en roeping volgend, misverstanden. Proza is gebouwd op zekerheid en
beoogt zekerheid, poëzie is het moedwillig of ongeweten in het leven roepen van
onzekerheid. Men moet hierbij begrijpen dat dit misverstand slechts dient om een
dieper verstaan mogelijk te maken, dat de onzekerheid het middel is om een
verborgen zekerheid te openbaren. De dichter wekt daarom stelselmatig twijfel aan
de aardse verschijnselen, omdat hij ons wil doordringen van hun geringe waarde
ten opzichte van de bovenaardse. De dingen welke hij noemt, acht hij alleen maar
van belang in zoverre zij ongenoemde en onnoembare ‘dingen’ aanduiden of
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vertegenwoordigen. In deze verstilde bijna uitgewiste klacht, waarin van de feiten
niets dan de vaagste aanduidingen overgebleven zijn, treurt de dichter om een
jonggestorven vrouw die met haar kind begraven werd. Hijzelf, de aarde moede,
overpeinst hun onbegrensde rust en voelt het verlangen in zich opkomen om in
hetzelfde graf te vluchten voor de slechte tijd, daarbij overwegende hoe het leven
onweerstaanbaar verderstroomt, hoe het grote vergeten alles vereffent en hoe er
van drie levende wezens en hun liefde niets meer overblijft dan een zinledige naam
in steen gekapt. Ik geef het ‘verhaal’ van dit ijle en zwevende gedicht met opzet zo
nuchter mogelijk weer, want dat lijkt mij het doeltreffendste middel om ten eerste
het verschil tussen poëzie en proza en ten tweede het volkomen wezenloze van
iedere ‘inhoud’ aan te geven. J. H. Speenhoff, als dichter stelselmatig onderschat,
koos zich een levensspreuk, welke treffend kort alle poëzie kenmerkt: ‘'t Is anders.’
Is het mogelijk scherper en indringender het misverstand, grondslag van iedere
poëtische uiting, uit te spreken? Het is ten enenmale onjuist zich, dit gedicht lezende,
aan het beetje schijnbare werkelijkheid vast te klampen. Ik weet niet of die vrouw,
dat graf inderdaad in 's dichters werelds leven aanwezig waren. En ik gevoel niet
de minste behoefte er nadere bijzonderheden over te ervaren. Of zij in de
werkelijkheid of in Frans Sybrand Bijlsma's verbeelding bestaan hebben verandert
niets aan de betekenis of de schoonheid van het gedicht. Dit maakt ook voor hem
zelf geen verschil uit. Zodra er poëzie ontstaan is wordt het onbelangrijk hoe die
ontstond. Poëzie is een volstrekte waarde, die op duizend en een manieren tot stand
kan komen, welke alle even merkwaardig en even onbelangrijk zijn.
In de eerste strophe zien wij het beeld, dat landschap en stemming oproept: ‘Door
nachten zwervend heeft de wind, de blauwe steenen aangeraakt.’ Dit is de
eenzaamheid: niets dan de wind die door de duisternissen vaart en alleen de regen
heeft de letters weer leesbaar
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gemaakt: even een teken, een waarschuwing en een lokroep, temidden van de
eindeloze vergetelheid.
In de tweede strophe heeft de dichter de vermaning en de verleiding beide
ondergaan en hij kent de twijfel aan de zin van dit bestaan. In de derde strophe
beseft hij de ijdelheid van maat en tijd, steden en dagen zijn waardeloos en nietig
ten opzichte van de verlokkende eeuwigheid. En ten slotte voelt hij zich één met de
vrouw en het kind, opgenomen in dezelfde donkerte, dezelfde onbegrensdheid,
niets achterlatende dan de steen, die zijn lot bepaalde en die nu nutteloos en veracht
ligt tot hij, als alle stof, vergaat.

f. Jan Prins
Zooals gij in de schaduw zat
en al den glans in de armen hadt
die fijngesponnen, wonderbaar
geweven lag in 't hangend haar
van uwe zuster, – want gij zijt
mijn zusters in lieftalligheid, –
en gij die ongevlochten pracht,
die als een bruidskleed van den nacht
haar lichtgebogen hoofd omsloot, –
uw handen hoog, uw schouders bloot, –
in smijdige gedeelten spleet
en spreien en zich vleien deedt
in rondgewrongen tressen, als
een tros van donkerte in den hals
gedrukt, en aan de slapen glad;
zooals gij in de schaduw zat,
gewiegeld in het weeke licht
dat neerzonk om uw zacht gezicht,
de gladde sarong om het slank
en golvig lichaam en uw rank
gebaar daarboven, en in 't rond
het zonlicht, plassende op den grond,
onder het afdak een gebied
van koelte om uw gestalten liet,
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waarin gij beiden zoo bedaard,
zoo vorstelijk gezeten waart
als in een tempelnis, – zoo schoon
als koningsdochters op een troon,
gij beiden, op uw strooien mat;
zooals gij in de schaduw zat
en al dien glans in de armen hadt
mijn kind, heb ik u lief gehad.

Dit gedicht heeft Jan Prins in Januari 1908 te Soerabaia geschreven en, wanneer
mijn geheugen mij niet bedriegt, las ik het voor het eerst in Verweys maandschrift
‘De Beweging’, dat in die goede dagen voor ons jongeren en jongsten het overwicht
van een evangelie had. Ieder nummer werd met ongeduld verwacht, na verschijning
uitgespeld en was het voorwerp van eindeloze gedachtenwisselingen. Ik vond het
toen een van de ontroerendste gedichten, welke ik ooit ontmoet had en dat wilde
heel wat zeggen want wij bedwelmden ons dag en nacht met gedichten in alle talen,
welke wij begrijpen en niet-begrijpen konden. Het merkwaardige is dat ik nu dit, na
wel haast vijf en dertig jaren, nóg een van de beminnelijkste, zwierigste en teederste
gedichten vind, nu ik er zoveel méér nog gelezen heb en mijn smaak zich zo grondig
wijzigde. Van wat ik om en bij mijn twintigste jaar bewonderde is heel veel voor mij
verloren gegaan. Er zijn maar weinig gedichten welke mij onafgebroken begeleid
hebben en waarvan de aanwezigheid mij nooit hinderde of verveelde. Zo de beste
van J. C. Bloem. Met zijn werk ben ik zo vergroeid, dat ik mij niet kan voorstellen
hoe mijn leven zonder dat geweest zou zijn. Zeer zeker armer en harder. Enkele
gedichten van den jongen Kloos, van den jongen Gorter, van Leopold en Boutens
hebben voor mij bestaan van zover ik maar terug kan denken. Ze zijn door dit
langdurig en innig verkeer van mij geworden, mijn eerlijk verworven,
onvervreemdbaar bezit. Met dit gedicht van Jan Prins is het mij echter anders
gegaan. Ik heb het, zuiver toevallig, na
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die eerste lezing niet meer onder de ogen gehad. Het behoorde niet tot mijn trouwe
tochtgenoten. Eerlijk gezegd: ik was het vergeten, omdat over het algemeen Jan
Prins niet behoort tot de dichters, waar mijn verlangen naar uitgaat. En toevallig na
meer dan dertig jaren herlas ik het in de ondoorgrondelijke stilte van een avond op
Bali en ik herinnerde mij opeens de geestdrift van mijn jeugd, dat onmiddellijke,
volle genot, die zuivere vreugde. Ik herinnerde mij die, doch genoot tevens opnieuw
en op een ándere wijze van dit argeloze, pure en eenvoudige vers.
Er was een tijd, waarin ik volkomen in beslag genomen door de nutteloze dingen
van de werkelijkheid, meende dat poëzie (het schrijven en lezen van gedichten)
uitsluitend een aangelegenheid van de jeugd was en diende te blijven. Doch van
deze verderfelijke dwaling ben ik sinds lang teruggekomen. Ik heb ervaren dat er
een wezenlijk verschil bestaat tussen de wijze waarop men zich op zijn twintigste
en zijn vijftigste jaar tot de poëzie verhoudt. De jeugd leest onbaatzuchtig, eert de
poëzie om haarszelfs wil, verlangt er in op te gaan, er zich geheel in te verliezen.
De ouderdom zoekt de poëzie om zich te bevrijden van de doem van het dagelijks
doen, om de eigen en eeuwige jeugd in dit onredelijk spel te hervinden. De jeugd
leest argeloos, volkomen vrij en stelt zich volkomen open voor het Genot, dat doel
en zin van alle leven is. De ouderdom leest hartstochtelijk, angstig soms om, voor
het onherroepelijk te laat is, nog deel te hebben aan een leven, dat zijn dagelijks
leven tot een aanfluiting maakt, een wereld die een onafgebroken verwijt is aan de
wereld, waarin hij verplicht is te leven. De liefde voor poëzie is dus bij jonge mensen
een vorm van wereldverovering, bij oude mensen een vorm van kritiek op de wereld.
Het gedicht van Jan Prins, hierboven afgedrukt, behoort tot de zeldzame stalen
van wat men een dichterlijke tekening zou kunnen noemen. Kleur en klank zijn hierin
bijzaak: de lijn is alles. Ja, het is of men getuige is van het vervaardigen van deze
tekening. Met een
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onafgebroken pennetrek, calligrafeert Prins dit stille, eenvoudige en onvergankelijke
beeld, zo onzijdig als het bij een zo innige en diepe tederheid maar mogelijk is, om
alleen in de drie laatste regels een persoonlijke verhouding uit te drukken, hetgeen
nu eenmaal de roeping van den lierdichter is, waar hij nimmer aan verzaakt. Aan
dit gedicht zie ik heel duidelijk de waarheid van mijn bewering, dat het de taak des
dichters is, de woorden doorschijnend te maken. Door dit merkwaardig vermogen
krijgt het gedicht het kristalheldere, waar het door gekenmerkt wordt. En ook blijkt
hieruit dat liefelijkheid en grootheid elkander niet noodzakelijk uitsluiten. De grootheid
wordt hier verkregen door de overwinning van iedere neiging tot versiering en de
lieflijkheid door een ingetogen en toch onmiddellijke uitspraak van het gevoel. Dit
is een schuchter en tegelijk statig gedicht.
En hier volgt een proeve van een van Prins' jongere tijdgenoten, J. J. de Stoppelaar,
eveneens door Indië ingegeven en op Indische aanleidingen gebouwd.

Sedep Malem
(Geurig in de nacht)
De dessa slaapt. De vuren zijn gedoofd.
Nog hangt een zweem van rook onder de boomen.
Ik heb vandaag in het geluk geloofd.
Hoe moeizaam sterft het hart toch aan zijn droomen.
De weg is stil. De donkre tamarinden
Buigen een koepel in de zoele nacht.
Hier kan verlangen slechts verlangen vinden:
Een enkel mensch, die eenzaam is en wacht.
En langzaam ga ik, tot het plots gebeurt:
Een zwakke windzucht uit het roerelooze,
Zoodat opeens de nacht naar bloemen geurt,
Adembenemend van de tuberozen.
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Ik beschouw dit gedicht als een voorbeeldig staal van stemmings- en
beschrijvingskunst. Deze, in Nederland te allen tijde zeer geliefd en met voorkeur
beoefend, eist een bijzondere werkwijze. De dichter, diep ontroerd door een
landschap of een natuurverschijnsel, tracht dit in woorden weer te geven. Het spreekt
vanzelf dat dit strikt gesproken onmogelijk is. Het woord, dat een oneindig aantal
mogelijkheden biedt, is des ondanks niet in staat een stads- of landstafereel even
nauwkeurig af te beelden als dit op een fotografie of een uitgewerkte tekening het
geval is. Schrijven blijft dus altijd omschrijven, benaderen en bovenal
doen-vermoeden. Uitgaande van zijn ontroering, gewekt door een bepaalde omgeving
en een bepaald ogenblik, is het 's dichters doel een soortgelijke bewogenheid bij
zijn lezers te bewerkstelligen en hij gebruikt daarbij aanleidingen ontleend aan de
verschijnselen welke hem ontroerden. Maar het is duidelijk dat die motieven een
geheel andere betekenis en strekking gekregen hebben. Er bestaat een andere
verhouding tussen de boom en den dichter, dan tussen de boom en den lezer. De
boom, in een bepaalde verlichting, stemde wonderlijk overeen met de innerlijke
mogelijkheden van den dichter en die overeenstemming (ontroering) lokte
onwederstaanbaar een gevoelsuitstorting (gedicht) uit. Gevoel, ontroering.... het
zijn altijd slechts aanleidingen. Het dichterschap is een toestand. In dat gedicht
echter is die boom niet meer een oorspronkelijke kracht, een onverwachts
opdoemende oorzaak van een innerlijke spanning, welke zich in poëzie ontlaadt,
doch een zinnebeeld dat geladen is met de geheime bedoelingen van den dichter.
Wanneer een ontvankelijk mens getroffen wordt door een stuk natuur of leven, heeft
hij in laatste aanleg alleen met zichzelf te doen. Hij leent zich aan het landschap en
ontvangt zichzelf weer in het landschap terug. Wanneer diezelfde ontvankelijke
mens een gedicht leest, ontmoet hij een ander (den dichter) met wien hij zich meten
moet, aan wien hij zich onderwerpt of tegen wien hij zich weert. Natuur
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genot is een monoloog; poëziegenot een dramatische tweespraak.
In dit geval is dus ook de avond in de dessa van ondergeschikt belang en de
hoofdzaak hoe de dichter deze beleefde. De Stoppelaar begint in een gedempte
toon met simpele mededelingen, maar die overduidelijk bewijzen dat een dichter
geen beelden of ronkende woorden behoeft om heel strak en nauwkeurig een beeld
op te roepen. Zeggen is scheppen.
Hij zegt dus eenvoudig:
De dessa slaapt. De vuren zijn gedoofd.
Nog hangt een zweem van rook onder de boomen; –

en alleen daardoor is de donkere dessa opgeroepen en een nieuwe werkelijkheid
geworden, die wij zien en ruiken. De stille, uitgedoofde wereld wordt door den dichter
gevoeld als een onmiddellijke tegenstelling tot zijn eigen staat; hij voelt zich nog
levend, werkzaam, nog bij machte het geluk te zoeken en te ondergaan. In het
tweede kwatrijn zien wij hetzelfde spel en dezelfde economie: hij zegt nadrukkelijk
en rustig de woorden die een wereld wekken en wij zien plotseling de tamarindelaan
uit het niet oprijzen. Het derde en vierde vers geven dan, juist als in de eerste
strophe, een tegenstelling, maar deze is verzacht en veel minder dramatisch: de
mens, nog altijd tegenover de natuur, gevoelt zich toch meer en meer tot de natuur
naderen, de stilte buiten hem en de eenzaamheid in hem zoeken zich te verenigen.
De derde strophe brengt de oplossing in een wonder. Alles wat hem beangstigde,
wat hem vijandig was, wordt opgeheven door de geur van de tuberozen. Mens en
natuur verenigen zich, gaan in elkander óp en in eenzelfde zaligheid.
J. J. de Stoppelaar (1885-1944), schreef vier bundels poëzie: ‘De Parelduiker’,
‘Het grote Avontuur’, ‘Het Verlost Verlangen’, ‘Java’.
Opgegroeid in de kring van de dichters om Verwey in het tijdschrift ‘De Beweging’
geschaard, werd hij aanvankelijk als een der belangrijkste jongeren beschouwd.
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Ik herinner mij nog heel goed met hoeveel vreugde wij zijn eerste bundel tegemoet
zagen. Heel jong ging hij naar Indië waar hij ongeveer dertig jaar in de landbouw
werkzaam was. Hij was het laatst administrateur van een onderneming nabij Malang,
waar ik hem in 1940 bezocht. Gedurende die dertig jaar heeft deze talentrijke
schrijver op Java gedacht en gedicht, zonder dat iemand er ook maar een zweem
van belangstelling voor toonde. Men beklaagt er zich wel eens over dat er te weinig
kunstenaars naar Indië gaan en dat zij die de reis wagen er te kort vertoeven. Het
lot van J. J. de Stoppelaar, die een voortreffelijk kunstenaar was, kan moeilijk als
een aanmoediging voor andere schrijvers beschouwd worden.

g. Paul van Ostayen
Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende man de kano naar zee
Zoo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee.

Ik heb gemeend, dat dit gedicht van Paul van Ostayen het duidelijkst en het zuiverst
kenbaar maakt wat wij verstaan onder de beruchte aanduiding ‘poésie pure’.
De wereld is in deze weinige regels tot enkele tekens teruggebracht. Er is sprake
van een rivier, een maan, een boot, een stukje land en een zee en al die gegevens,
hoe aards van naam zij ook zijn mogen, hebben met aarde en werkelijkheid niets
te maken. Er gebeurt ook niets, dan dat die denkbeeldige rivier langs denkbeeldig
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riet en weiland naar een denkbeeldige zee stroomt. Het is avond en een man in een
boot laat zich stil drijven. Alleen die man is niet denkbeeldig.
De woorden door den dichter gekozen, zijn van een zakelijke eenvoud. Wij kunnen
hier met de beste wil van de wereld geen sierlijke zinswendingen, fonkelende
vondsten, treffende beelden of verheerlijkingen ontdekken. Wij zijn mijlen ver van
de eens zo hooggeprezen ‘woordkunst’: simpeler, onmiddellijker taalgebruik dan
hier, is niet denkbaar.
Wij hebben hier dus een zeldzaam doeltreffend voorbeeld voor ogen van een
gedicht zonder verhaal, zonder biecht, zonder bewuste beeldende of muzikale
werking, kortom een gedicht zonder klaarblijkelijke ‘inhoud’. Dit alles maakt het ons
des te gemakkelijker in verbinding te treden met waar het hier, en in het algemeen,
om te doen is: het innerlijke rhythme.
Paul van Ostayen schreef een trage, eindeloze klacht, een mélopée. De klacht,
die er altijd geweest is en altijd zijn zal, ononderbroken zonder begin en zonder
einde.
Zo nu en dan, plotseling, horen wij er een brokstuk van ruisen, in die ogenblikken
worden wij onzegbaar bedroefd, zonder te weten waarom. Daarom heeft dit gedicht
aanvang noch besluit. Het begint op een willekeurig ogenblik en lost zich op een
even willekeurig ogenblik weer op. Wij moeten immers de indruk krijgen dat van de
schepping af deze onafzienbare stroom, traag en met een eentonig geluid, onder
de hemel en tussen de oevers voortstuwde. De mensen, die op de wal stonden,
duizend jaar geleden en nu, kennen de oorsprong en het doel van dit water niet. Zij
zagen het en wij zien het, altijd hetzelfde en toch altijd anders, voortstromen met
altijd dezelfde muziek onder altijd dezelfde wisselingen van nacht en dag. De
openbaring van tijdeloosheid maakt de mens angstig en uit die angst komt een
bittere verslagenheid voort. Hij aanvaardt vóór zijn bestaan een klein stuk verleden
en daarna een klein stuk toekomst. Maar teveel verle
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den en teveel toekomst verbijsteren hem. Hij moet grenzen voelen om te kunnen
leven.
In de eerste drie regels van dit gedicht, langzaam en aarzelend van gang met zijn
talloze herhalingen, spreekt heel duidelijk de verlatenheid en de gelatenheid van
den mens, alléén in de oneindige tijd en de oneindige ruimte. Tegenover deze
onafzienbaarheden verliest de mens eerst zijn wil, daarna zijn gestalte. Hij lost zich
op, bestaat niet meer: de rivier en de maan en de zee bepalen zijn wezen en zijn
lot.
Zo glijdt hij wèg.
Nog even in het voorbijgaan leeft zijn hoop op. Hij ziet enige brokstukken van het
vertrouwde en geliefde land, het land gemaakt naar zijn afmetingen en behoefte.
En het rhythme van het gedicht versnelt zich. De slepende gang van het vers wordt
even onderbroken door een lichter en heftiger tempo: riet en weide zijn er voor de
mens; doch de kano door de onbekende macht gedreven, glijdt verder. De hoop
vervliegt snel, de klacht wordt daarna des te dringender, de toon dieper en
gedragener. Het noodlot voltrekt zich snel en onherroepelijk: de man, de maan, de
zee worden nu onafscheidelijk verbonden. De mens-in-de-kano behoort niet meer
aan de wereld. Hij is, bevrijd van de tijd, opgenomen in een geheel dat hem niet
meer zal prijsgeven. Hij is dus niets en alles.
Zo drijft de dichter op het leven. Hij weet niet vanwaar het komt. Het stroomde al,
millioenen jaren voor hij er bewust aan deelnam. Hij wordt meegesleept,
voortgestuwd. Even ziet hij de heerlijkheid van de aarde, hij hunkert naar een
bestendig verblijf; maar dan glijdt hij machteloos en overgegeven verder naar een
nieuwe onbekendheid: de zee. In de zee gaat de man met zijn geringe aardse bezit
verloren. Hij maakte de trage korte reis van niet tot niet.
Ten slotte vraagt de dichter, ontwakend uit zijn dromerig rhythme, half opstandig
half berustend, naar het waarom?
Waarom glijden de mens en zijn bezit over het water,
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waarom is hij zo gedwee en waarom wordt hij ten slotte door de zee opgenomen?
Hij stelt slechts de vraag. Hij is te wijs om aan een antwoord te denken. Hij weet
dat er hier geen antwoord op enige vraag mogelijk is. Zijn waarom is niet meer dan
een kreet. Het korte hunkeren naar een verklaring is vergeefs. De zee, de dood is
immers het antwoord op alle vragen.
De man en de kano, begeleid door de ironische maan, stuwen onherroepelijk,
zonder reden en zonder doel, naar zee....

h. Gerrit Achterberg
Bloemen, waarin wij bloeien zonder bodem,
zijn onze leden in elkaar gevouwen
en ons gelaat is niet meer te benoemen.
Wij worden koning in elkanders bloed.
Gronden, in schemering gehouden,
met wind en eenzaamheid gevoed,
vlijen zich open, horizonnen
wijken en worden afgesponnen,
er is geen landschap meer behoed
voor deze enige getrouwe
die overal zijn intocht doet.

Dit gedicht is ontleend aan ‘Het Eiland der Ziel’ door G. Achterberg. Als het na het
getheoretiseer aankomt op een practische toepassing der stellingen, doet zich het
merkwaardige geval voor, dat hij die zich opwerpt als ‘uitlegger’ zijn onmacht moet
bekennen, telkens wanneer zijn hulp het meest nodig is, telkens dus wanneer hij
met zijn lezers het wezen van de poëzie nadert! ‘Bloemen’ is het kenmerkend
voorbeeld van een dichtproeve, welke onmiskenbaar ‘mooi’, aangrijpend èn
onverstaanbaar is, wanneer wij tenminste onder ‘verstaan’ het begrijpen in zuiver
verstandelijke zin verstaan. De ongeschoolde of onontvankelijke lezer verliest, zodra
hij deze text binnentreedt, alle verbinte
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nissen met de dagelijkse en wereldse werkelijkheid. En zoals in zulke gevallen te
doen gebruikelijk is, volgt hij zijn eerste (verkeerde) aandrift en spreekt van: onzin.
Alsof de nuchtere logica de enig mogelijke zin is, alsof het aan ons staat zin van
onzin te onderscheiden!
Ik moet om de tegenstrevers over het moeilijke punt heen te voeren twee punten
behandelen. Het eerste schuilt in een vraag: zijn het de ware muziekkenners en
muziekminnaars, die hun waardering voor een werk afhankelijk stellen van de
natuurgeluiden, welke zij daarin menen te herkennen: het kabbelen van een beekje,
het kwinkeleren van gevederde boszangers, het klepperen van de watermolen, het
koperen klinken van een dorpsklok? Neen, neen.... daar zijn wij het allen nu wel
over eens: muziek ontleent zijn waarde en betekenis niet in het nabootsen van
levensklanken. Maar waarom, luidt mijn tweede vraag, geeft men den dichter niet
dezelfde rechten als den componist, waarom blijft men het gedicht uitsluitend
genieten naarmate men er duidelijk herkenbare voorstellingen in ontdekt? Ik weet
wel dat iedere kunstuiting zijn eigen wetten en daardoor zijn eigen grenzen heeft,
zodat men de vraagstukken van de muziek niet klakkeloos op de poëzie mag
toepassen. Maar één ding is zeker dat de poëzie een onaantastbaar geheel vormt,
zodat het poëtische in de muziek volkomen gelijk is aan het poëtische in de
letterkunde en de schilderkunst. Ik ontken dus op grond van muzikale ervaringen
dat dit ‘poëtische’, waar het zich ook voor moge doen, ooit afhankelijk is of zijn kan
van een zakelijke betekenis, een redelijke gedachtenbouw of zo iets als ‘inhoud’,
te gelijk loodzwaar en in zijn wezenloosheid vederlicht.
En nu het tweede punt. Wanneer een gedicht uitgelegd, wanneer al waar het om
te doen is met andere woorden openbaar gemaakt kan worden, volgt daaruit
onherroepelijk dat dit gedicht geen gedicht is. Want er is één grondstelling welke ik
niet verlaten wil: dat een goed gedicht altijd de énigmogelijke uitdrukking van
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een bepaald gevoel, een bepaalde gewaarwording, een bepaalde geestesgesteldheid
is. Wanneer dus een dichter twee gedichten uit dezelfde stof zou maken (gesteld
dat dit kón) dan zou altijd het ene het bestaansrecht van het andere opheffen.
De klassieke schoolopgave: geef de inhoud van het navolgende gedicht in andere
woorden (of met uw eigen woorden) weer, bevat een aantal onmogelijkheden, welke
getuigenis afleggen van het onbegrip, of wat erger is: het wanbegrip, van
schoolmeesters in zake poëzie. Om te beginnen heeft een gedicht geen of altijd
dezelfde inhoud, namelijk geen andere dan de dichter op een gegeven ogenblik
van zijn innerlijke ontwikkeling. Bovendien bestaat die inhoud slechts voor zoverre
als hij vorm geworden en dus geen inhoud meer is in de zin van de stellers der
opgaven. Zodra het mogelijk blijkt de inhoud uit een gedicht los te maken, wordt
daardoor meteen duidelijk dat er in het onderhavige geval nimmer van poëzie
gesproken kan worden. Evenmin als men de naam poëzie ijdellijk mag gebruiken,
wanneer er alléén een vorm aanwezig is. Poëzie schuilt in de wonderbaarlijke
twee-eenheid van vorm en inhoud. Doch niet in de formule welke de Tachtigers
opstelden: vorm-en-inhoud zijn één. Vorm en inhoud vormen de dubbelzinnigheid
van de vorm die inhoud geworden is zonder op te houden vorm te zijn en inhoud
die vorm wordt en inhoud blijft. Wie zich in deze wonderwerking niet kan indenken,
wie dit verheven spel niet kan medespelen, blijft vreemd aan alle poëzie. Ik keer
terug naar de schoolse vraag en lees daarin de opvallende dwaasheid vervat in:
‘andere woorden’. Waarom vraagt men niet aan leerlingen van schilderscholen:
geef de voorstelling van dit schilderij van Rubens weer in andere kleuren? Wanneer
men andere woorden kiest blijft er van het gedicht niets, minder dan niets over: de
poëzie ervan bestaat juist uit de keuze van een reeks onvervangbare woorden in
een onveranderlijk verband. Bovendien zijn de woorden in een gedicht dubbelzinnig
geworden en er leeft geen
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sterveling op aarde die in staat is, bij wijze van huiswerk, nieuwe dubbelzinnigheden
te bedenken. Dus al zouden de schoolkinderen de zakelijke betekenis van de in
een bepaald gedicht toegepaste woorden kunnen weergeven, zij zijn daardoor nog
geen duizendste millimeter genaderd tot het wezen van het gedicht. Dit geschiedt
eerst wanneer zij in staat zouden blijken te ontdekken, dat de tekens, welke men
woorden noemt, in een gedicht meer dan één taak vervullen. Wanneer zij gaan
vermoeden dat een woord tegelijkertijd twee betekenissen bezit en twee werkingen
uitoefent, dan eerst daagt er iets van een poëtisch inzicht. En vervolgens moeten
zij dan nog leren erkennen dat deze aardse en hemelse zin tegenstellingen zijn die
zonder elkander niet bestaan kunnen. Wordt dus door een zogenaamde
‘omschrijving’ de dubbelzinnigheid opgeheven, zo verdwijnt daarmede tezelfdertijd
en bij toverslag zelfs de allervluchtigste mogelijkheid tot poëzie.
Men behoeft mij niet op mijn woord te geloven. Ik zal aantonen wat ik beweer.
Neem deze drie regels:
Bloemen, waarin wij bloeien zonder bodem,
zijn onze leden in elkaar gevouwen
en ons gelaat is niet meer te benoemen.

en behandel die volgens de voorschriften der schoolmeesters, zie boven. We krijgen
dan ongeveer het navolgende:
‘De dichter beschouwt ons, dat wil zeggen zich zelf en dus in laatste aanleg den
mens in het algemeen, als een wonderbloei. Het lichaam met zijn ledematen vormt
de kelk. Deze ledematen zijn toegevouwen, om de bron van het leven die
onuitputtelijk opwelt (of met andere woorden: de middelen waarmede het leven zich
bestendigt) te beschermen. Juist zoals de kelk meeldraden en stamper in een warm
geheim beveiligt. Dit opgaan in de natuur sluit vanzelf het opheffen van de
persoonlijkheid in, zodat de mens onherkenbaar wordt,
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een element onder duizenden in het eeuwige worden en vergaan....’
Deze vrij nauwkeurige weergave van Achterbergs verzen is het liederlijkste verraad
aan de poëzie. Volkomen te goeder trouw omschrijvend kom ik tot een einduitslag,
welke niets meer met het oorspronkelijke gedicht uitstaande heeft en op zich zelf
beschouwd een vrij banaal beschouwinkje blijkt. Wat Achterberg ons mede te delen
heeft kan ons slechts geopenbaard worden in de door hèm gegeven vorm, waar
het onherroepelijk aan gebonden is.
Ik voel op dit ogenblik weer de tegenwerping van de twijfelaars op mij af komen:
als poëzie dan slechts poëzie is zoverre onverklaarbaar, waarom wordt dan niettemin
telkens naar verklaring gestreefd?
Ik antwoord hierop: ik meen dat men goedwillende lezers zeer wel nader tot de
poëzie kan brengen, wanneer men er in slaagt hen te overtuigen juist van de
onverklaarbaarheid ervan. Het beginsel van alle wijsheid in poëticis ligt hierin, dat
men er niet meer aan denkt naar de ‘betekenis’ van een gedicht te vragen. Is deze
toestand bereikt dan staat den lezer nog menige heerlijke verbazing te wachten.
Poëzie is nu eenmaal een verschijnsel dat zich stelselmatig aan onze zintuigen
onttrekt, doch een speciaal orgaan eist, een orgaan waar bij mijn weten geen naam
voor gevonden werd. Men leest geen gedicht; men ‘ziet’ of ‘herkent’ het in de zin,
welke de mystiek aan deze termen hecht. De wereld heeft een middelaar nodig om
tot ons door te dringen, een oog, een oor, een neus; de poëzie openbaart zich
onmiddellijk aan en in hen die er toegankelijk voor zijn.
Terugkerende tot het begin van dit gedicht, zien wij dat de bloemen wèl bloemen
en geen bloemen zijn, doch het merkwaardige en mooie is dat alle woorden, ook
die welke in het zinsverband een ondergeschikte werking uitoefenen, een ‘tweede
gezicht’ gekregen hebben. Ik ontleen deze voortreffelijke uitdrukking aan Menno ter
Braak, die daarmede het poëtische Misverstand, in dit leven altijd tegenwoordig,
aan
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duidde. Dus niet alleen ‘bloeien’, ‘leden’, ‘vouwen’, etc. zijn met een dubbele zin
verrijkt, doch ook ‘waarin’ en ‘zonder’ en ‘in elkaar’. – Ik denk nu aan een diepzinnige
opmerking van Jules Soury, in een gesprek met Barrès op 15 Februari 1896: ‘Ce
qui fait l'homme, se qui le rend capable d'abstraire le monde, de se le représenter
sous forme de symbole, de créer la science: c'est le mot. Il fallait mot pour créer le
monde des abstractions, le monde des symboles ou nous vivons presque
uniquement.’
Men vraagt mij: hoe ontdekt gij dat tweede gezicht der woorden en ik antwoord:
dat wordt mij in een gelukkig ogenblik geopenbaard. En weer zoek ik een eenvoudig
voorbeeld uit ons dagelijks doen. In een landschap dat wij voor het eerst bezoeken,
overvalt ons soms het kwellend besef dat wij het vroeger reeds aanschouwd hebben.
Aangezien wij zeker weten dat het niet in dit leven was, wordt daarmede het bestaan
van een ander, gelijktijdig, leven duidelijk gemaakt. Zulke voorvallen herinneren ons
er aan dat dit aards bedrijf, zoal niet geheel schijn, dan toch maar een gering deel
van ons bestaan is. Wij leven dus in twee werelden, op twee plannen tegelijkertijd.
Welnu wanneer ik poëzie lees heb ik het gevoel of ik diezelfde woorden, in diezelfde
schikking, maar in een ànder bestaan reeds gehoord heb. Het lezen van poëzie is
dan een Herkenning, waarin voor enkele seconden werkelijkheid en
bovenwerkelijkheid één lijken.

4
Oratio pro Domo
Nu komt een zephir aangevlogen
En spreekt mij toe, maar ik versta hem niet.
Teneinde raad kiest hij een lied:
Zingen is altijd beter dan betoogen.
De zee begint ook een gesprek
En beukt mijn boeg volgens een teedre code.
In ieder treurspel hoort een bode:
Een meeuw verbindt den hemel met mijn dek.
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Is dat de stemklank der sirenen,
Dat zielsverdoovend en onaardsch geluid?
De wellust tintelt in mijn huid,
Ik voel een warme neiging om te weenen.
Waarom leert men op school een schuldloos kind
Latijn en Grieksch en niet de donkre talen
Van zeemeerminnen en van nachtegalen,
Van 't water en de wolken en den wind?

Het gedicht, dat ik u hier voorleg, vormt in vrijwel alle opzichten een tegenstelling
met de algemeen bekende voorbeelden van ‘hoge’ of liever ware poëzie. Ik stel
vast, voor zoverre er in deze onstoffelijke stof van vastheid sprake kan zijn, dat
poëzie een openbaring van een tweede (onaards) leven is door middel van een
sierlijk spel van dubbelzinnigheden. Maar te allen tijde hebben zich, náást deze
zuivere poëzie (poésie pure), tal van rijmsoorten gehandhaafd, welke met de beste
wil van de wereld niet onder deze omschrijving samengevat kunnen worden. Er
bestond van de aanvang van de letterkunde tot heden toe: leerdicht,
gelegenheidsgedicht, rijmkroniek en berijmde wijsheid. En er bestaat geen enkele
reden om deze wijzen van uiten aan onze aandacht te onttrekken. In de ontwikkeling
der letterkunde kan men duidelijk waarnemen hoe op de duur tussen de scherpste
tegenstellingen een natuurlijk evenwicht ontstaat, onmisbaar voor een gezonde
groei. Wanneer ik dus nu een voorbeeld van onpoëtische poëzie aanhaal, dan moet
ik het ontstaan er van verklaren uit een ommekeer, na een tijdperk van ál te poëtische
poëzie. Het behoeft geen betoog dat àl te poëtische poëzie geen poëzie is, omdat
poëzie nu eenmaal geen graad-verdeling en nadere omschrijving verdraagt. Poëzie
is poëzie en niets anders en nimmer iets méér. Het ‘al te poëtische’ betekent in dit
verband dus: het gezóchte, het onwaarachtige. Wanneer de dubbelzinnigheden,
waar ieder gedicht uit opgebouwd is, ons poëtisch voorkomen, dan moeten zij op
een natuurlijke, onnavolgbare en onherhaalbare wijze
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ópkomen, zij moeten gevonden worden. Het verschil tussen waarachtige dichters
en hun min of meer vaardige navolgers is soms moeilijk te ontdekken, omdat beiden
zich van een overeenkomstige woordenschat en van vrijwel dezelfde wendingen
bedienen. Wij moeten, om tot een onderscheid te geraken, in staat zijn uit te maken
wat noodzakelijk, ongewild en innerlijk verantwoord, tegenover wat overbodig, gewild
en onverantwoordelijk is. Waarlijk geen gemakkelijke opdracht! Het schijnt dat iedere
dichterlijke beweging bij een aantal medestanders de begeerte opwekt niet slechts
te bewonderen, maar aan het werk metterdaad deel te nemen. Dichten moet, als
men het aantal deelnemers met het aantal uitverkorenen vergelijkt op tallozen een
aantrekkingskracht uitoefenen, zo sterk dat zij er iedere schijn van zelfkritiek door
verliezen. De tegenstand van het lezersvolk richt zich immer tot hen, nooit tot de
werkelijke dichters, omdat deze ‘par définition’ onbereikbaar zijn voor de wisselingen
van waarde, smaak, stemming. Wil men dan ook een letterkundige stroming in zijn
bijkomstige eigenaardigheden (welke zeer leerzaam zijn ook voor een diepere kennis
der grote figuren uit die tijd) nauwkeurig bestuderen, zo moet men daarvoor de
strijdgenoten van de tweede en derde rang uitkiezen. De hinderlijke en tegelijk
merkwaardige dwaasheden, welke uit de schoonheidsleer van De Nieuwe Gids
voortvloeiden, vindt men, gelijk ik reeds eerder in dit boekje deed opmerken, niet in
Kloos', Verweys, Gorters beste verzen; doch in die van Hein Boeken of in het proza
van Jan Hofker. Men mag één ding nooit vergeten: zij die nadoen overdrijven altijd,
omdat zij de innerlijke drijfveren ontberen, welke het doen bepalen en beperken.
Het gewemel in De Nieuwe Gids was schilderachtig en allervermakelijkst. Doch nu
wij genoeg afstand tot een oordeel genomen hebben, zien wij ook hoeveel
waardeloze bereddering daarbij was. En zo is het met iedere zogenaamde beweging,
om iedere zogenaamde ‘groep’ heen. In mijn prille jaren was de bewondering voor
P. C. Boutens het
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beginsel van iedere letterkundige wijsheid en alle beginnelingen hebben toen
geboutensd, dat de lappen er af vlogen. De zeer persoonlijke zinsbouw, de niet
minder eigen woordkeus, de geesteshouding, de voorkeuren van Boutens werden
soms klakkeloos overgenomen. En wat bij dezen dichter natuur was, zijn vondsten
en vervoeringen, kreeg bij de navolgers iets uitgesproken kunstmatigs en werd
daardoor tot spotbeeld. Ik spreek uit mijn ervaring, want ik heb bitterjong aan dit
bedrijf medegedaan, dat het een lieve lust was. Ik herinner mij nog maar al te goed
de indruk, welke bundels als Stemmen en Vergeten Liedjes op mijn vrienden en mij
maakten. Ik heb mij altijd zonder enige terughouding overgegeven aan mijn
bewonderingen en mijn dweperijen, zelfs wanneer mijn verstand mij bijtijds
waarschuwde. Ik heb nooit vertrouwen in het verstand gesteld, wanneer het
letterkunde betrof. Het opbouwen van een rechtvaardige staat is het werk van de
rede; maar de kunst is, door vorm geredde, onredelijkheid. Wanneer men de
onredelijkheid in het staatsbeleid binnenvoert krijgt men de door tucht vermomde
wanorde, welke men ‘fascisme’ gedoopt heeft; brengt men de redelijkheid in de
poëzie, dan krijgt men, als alles goed gaat, een tussenvorm, welke men, zo men
gunstig gestemd is, zedekundig rijmwerk kan noemen. Ik had altijd gelijk wanneer
ik in de aardse zaken geheel op mijn verstand afging en ditzelfde verstand driftig
terzijde schoof zodra de onaardse aan de orde kwamen. Na met hart en ziel
geboutensd te hebben, onderging ik een andere invloed, die van Verwey. En, hoe
en wanneer weet ik niet, uit deze mengeling ontstond vrij plotseling en onverwachts,
mijn afkeer voor geleende woordenpraal en oneigen gevoelsverbindingen. Al heel
spoedig trachtte ik mij los te maken uit de verwarring van invloeden, waarin ik dreigde
te verstikken met behulp van het enige middel dat de natuur tot mijn beschikking
gesteld had: de spot, de zelfspot.
Ik haal hierbij een proeve uit mijn oudste werk aan, om te doen zien, dat de
kentering onmiskenbaar was.
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Ik verwijderde mij daarmede uit de sferen van de hoge poëzie. Doch onbewust
verkoos ik boven álles een eigen schakering. Dit gedicht is, voor zover ik kan nagaan
in een eerste, meer aesthetische lezing in 1908 ontstaan en in 1911 omgewerkt tot
deze vorm.
Wij werden vreemden voor elkaar.
In deze kamer hangt een zwaar
Met haat bezoedeld zwijgen.
Wij hebben het bij God verbruid,
Hij jaagt ons boos zijn speeltuin uit,
Nu staan wij op ons eigen.
En wij erkennen met een moe gebaar:
Zoo is het opperbest, de reekning sluit,
Als Moenen wil kan hij ons krijgen!

Hoe sterk toen reeds, alhoewel slechts halfbewust, de zucht tot woordspeling in mij
was, blijkt uit het feit dat ik ongezocht de middeleeuwse naam van den duivel
Moenen, koos, omdat ik in de jaren dat ik dit gedicht schreef op kamers woonde bij
een schilderachtige hospita, die Moonen heette. Terwijl mijn jeugdvrienden Bloem,
Roland Holst, Van Eyck aan hun poëtische levenwerk verder bouwden, werkte ik
van 1913-1924 vrijwel niet. Het aantal proeven uit dit tijdvak is zo gering, dat ze van
geen betekenis in mijn ontwikkeling geacht mogen worden. Er was dus een
overdadige en voor negen-tienden overbodige jeugdvoortbrenging ontstaan van
1907-1913, welke nog een beetje nadruppelde tot 1917. Daarna niets meer tot 1924.
Toen schreef ik in Arnhem op zijn onverwachts De Ceder, waaruit één gedicht een
zekere bekendheid verwierf, omdat het volkomen uit de toon van de toen heersende
dichterlijke mode viel.
De scheeve huizen schuiven langs elkander
En de aarde schommelt als een schuit,
– Wij zijn Napoleon en Alexander, –
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Waarom gaat nu de kerk al uit?
Die staat ziet toe dat hij niet vall'
En waar de meisjes zijn is 't bal.
De stad is als een tentenkamp van kroegen;
Op iederen hoek is troost en waan
En alle zwervers die ooit heulsap vroegen
Worden in onze dronk voldaan.
't Hoofd is met sterren volgeladen,
Wij zijn gezworen kameraden.
Men moet beleefd zijn voor de late vrouwen,
Misschien is ééne ons wel beloofd.
Lantaarns hebben oogen, bek en klauwen; –
Wie heeft ons laatste geld geroofd?
Jenever is toch vloeibaar goud
En eikenhout is eikenhout.
Wij moeten verder gaan en nooit meer rusten,
De wereld wordt ons veel te klein.
Wij stijgen boven, liefde, uw loome lusten
In de avondlucht die koud en rein
Ons zuivert van alle angst en spot
Omdat ons hart verdorst om God.

Ik ben in het minst niet op dit gedicht gesteld. Het is mij te zwaar aangedikt, te zeer:
opgelegd pandoer. Ik haal het slechts aan omdat het kenmerkend is voor wat Donker
veel later, toen de soort door tientallen jongelieden op zijn erbarmelijkst uitgebuit
werd, bittertafelpoëzie noemde.
Het streven naar een zuivering der letterkunde werd steeds bewuster. Het was
er niet om te doen, gelijk het wanbegrip hatelijk deed voorkomen, de poëzie te
kleineren. Juist integendeel om de poëzie haar waardigheid en werkingsmacht terug
te geven door de wanpoëzie, welke er welig om heen tierde, belachelijk en daardoor
onmogelijk te maken. Op een gegeven ogenblik, hief ik de leuze aan van het ‘gewone’
woord. En in 1931 schreef Menno ter Braak in het voor mij bestemde exemplaar
van zijn eerste roman: Voor J. G.
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den medestrijder voor het ‘gewone woord’. – Hiermede zijn wij dus zo onmiskenbaar
mogelijk tegenover de poëzie komen te staan, daar de poëzie in beginsel het
ongewone woord is. Wij echter, gezien de feitelijke toestand in onze letterkunde,
meenden dat, bij wijze van gezondheidsmaatregel, het gewone woord verkozen
moest worden boven de leugen, dat wil zeggen: boven het woord dat zich ongewoon
voordeed, doch het in wézen niet was. De strijd van het maandschrift Forum die nu
tot de geschiedenis behoort en in elk geval een afgesloten tijdvak vormt, was een
strijd om oprechtheid. Dat de poëzie daarbij somwijlen in het gedrang kwam, leverde
geen groot bezwaar op, daar in laatste aanleg de uitslag toch weer aan de ware
poëzie ten goede zou komen. Forum was dus in ieder opzicht een omgekeerde
Nieuwe Gids. De Nieuwe Gids stelde ook in de eerste plaats echtheid en voorts
verhevenheid tegenover de onechte laag-bij-de-grondse dichtkunst van 1860-1875.
Forum eiste eveneens echtheid, maar maakte zich met opzet ‘laag bij de grond’ om
de valse verhevenheid duidelijk te doen uitkomen ten einde haar doeltreffend te
kunnen bestrijden.
Men doet Forum echter onrecht wanneer men het doet voorkomen alsof de
mannen, die het tijdschrift oprichtten en leidden niet wisten, dat hun schoonheidsleer,
die op anti-schoonheidsverklaringen uitliep, een tijdverschijnsel en dus een tijdelijk
verschijnsel was, met een bepaald en beperkt doel en dien ten gevolge een bepaalde
en even beperkte strekking. Het sprookje van een Ter Braak die ongevoelig voor
de ‘hoge’ poëzie zou zijn, behoorde tot de kwaadaardige en dus domme
strijdmiddelen van de bedreigde nalopers der expressionisten. Ter Braak kende,
wellicht beter dan zij, de waarde en de heerlijkheid van A. Roland Holsts, van J. C.
Bloems, van H. Marsmans werk. En E. du Perron verdedigde, toen niemand dat in
Vlaanderen en Nederland durfde te doen, reeds de poësie pure van Paul van
Ostayen. Wat wij allen echter verfoeiden waren de aanstellerige nabauwers van
Marsman,
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van Engelman, van Van Ostayen, die de ware betekenis van hun voorbeelden niet
kenden en zich hun gelijken en de ware broeders en ingewijden der nieuwe poëzie
waanden.
Om aan de dichtkunst welke, naast de ‘grote’ poëzie, de openbaringspoëzie,
ontstond, een enigszins aannemelijke naam te geven, spraken wij van
bekentenispoëzie. En hieruit ontwikkelde zich de tegenstelling ‘aards en hemels’
waarover S. Vestdijk in zijn opstel over mijn werk (te vinden in zijn bundel
beschouwingen ‘Lier en Lancet’) enige ingewikkelde, doch juiste meningen heeft
uitgesproken.
Ik werd er mij, toen het tijdschrift Forum overbodig geworden en dus verdwenen
was, van bewust dat de woorden Aarde en Hemel in poëticis geen tegenstelling
inhouden, omdat alle poëzie in de volledige en onvervangbare zin des woords een
eenheid van aards en hemels is: het hemelse krijgt door het aardse gestalte, het
aardse door het hemelse: zin.
Het gedicht hierboven aangehaald werd in de zomer van 1935 te Sestri-Levante
geschreven, in een tijd dus dat de Forumstrijd volstreden was. De vraagstukken,
waar wij een tijdlang vervuld van waren, hadden veel, zo niet alles, van hun bekoring
voor ons verloren. Daarbij kwam dat in enige maanden van ontspanning in een
omgeving, welke mij steeds bijzonder aantrok, de verbittering van de tegenstand
tegen het ook in Nederland steeds opdringende, openlijke of verborgen fascisme
wat luwde. Geest en gemoed ontspanden zich met een gevoel van opluchting in
het onberedeneerde, maar alles overheersende genot, dat de nabijheid van de zee
mij nog steeds schenkt. Het is ook mogelijk dat het voortdurend samenzijn met
Arthur van Schendel, die toen juist werkte aan de vertellingen, welke later in de
bundel ‘Anders en Eender’ verzameld werden, een geheime invloed op mij
uitoefende. In elk geval herinner ik mij, dat die zomer voor mij iets onmiskenbaar
onaards, iets sprookjesachtigs had. En hiermede raken wij dan meteen aan de
aanleiding en het ‘onder
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werp’ van het gedicht, dat het derde is van de reeks ‘Columbus zonder Amerika’,
welke op zijn beurt weer met ‘Aller et Retour’ en ‘Tellurisch’ de eenheid ‘Een verloren
Zoon’ vormde. De naam ‘Columbus zonder Amerika’ laat mijns inziens aan
duidelijkheid niets te wensen over. Ik geef er mede aan: de man die, tot zwerven
gedreven, terugkeert zonder ontdekking. De ‘ik’ van het gedicht, moe van de wereld
met zijn bedreiging en bedrog, ontvlucht de alledaagse werkelijkheid. Zodra zijn
boot zo ver is afgedreven, dat hij geen land meer ziet, bevangt hem het
dronkenmakend geluk van een algehele bevrijding:
't Geheel is helder van structuur,
Koel en doorzichtig het vereffend leven
Nu door Gods gunst werd opgeheven
De klove tusschen tijdelijkheid en duur.
En ook de dood werd uitgeschakeld,
Het lichaam en de boot moeten vergaan
Wat maakt het uit: de ziel komt aan
Hoe ook door storm gegeeseld en onttakeld.
Wat ik voor afbraak achterlaat
Heb ik uit overtuiging afgezworen:
Een menschheid tot verdriet geboren
En die verteert in machteloozen haat.
Van oorsprong, richting, doel bevrijd
Vorm ik met zee en zon een triniteit
Een heilige onherroepelijkheid
Buiten de wereld met zijn nood en nijd.

Zijn eenzaamheid en zijn ontbondenheid schenken hem een vreugde, welke hij te
voren niet kende en hij ziet in het licht daarvan het wonderlijk bestel van
aarde-en-hemel (het steeds wederkerend thema in de poëzie) zoals het hem voor
dien nooit gegeven was het te zien: als een kinderlijk, tegelijk eenvoudig en
verheerlijkt gehéél, waarin geen bedrog bestaan kan. Het eerste verschijnsel van
iedere verkinderlijking van de

Jan Greshoff, Legkaart

220
geest is, dat hij zich bevrijdt van de onafscheidelijke begrippen van slaap en dood.
Het kind vreest het bed en zingt het liedje van verlangen omdat het onbewust, in ál
zijn daden, tot het leven gedreven wordt door de angst voor de dood. Er bestaat
dus ook voor de verkinderlijkte ‘ik’ van dit gedicht geen levenloosheid, en geen
tijdelijkheid meer. Alle voorwerpen krijgen een bestaan, alle bewegingen een zin
en een stem. De ‘Lust zu fabulieren’ die Goethe aan zijn moeder toeschreef, is een
kenmerkend verschijnsel der kinderlijkheid en heeft het doel de eenzaamheid te
bevolken. De angst voor het nameloze (de dood) dringt er toe namen te geven aan
al wat ongenoemd bleef en een naam geven wil ten slotte zeggen: verpersoonlijken.
De zee, het schip, de wind, de meeuw worden persoonlijkheden, die op hun beurt
weer het aanzijn geven aan nieuwe persoonlijkheden: sirenen, luchtgoden,
zeeslangen. Als immer komen, zodra men zich van het zwaarste en domste, de
werkelijkheid, bevrijdt, de verschijnselen en de verbeeldingen tot een verbond, dat
in beginsel geen enkele onmogelijkheid erkent. Op personificatie volgt in vele
gevallen op de meest natuurlijke wijze deïficatie en zo ontstonden vrijwel alle oude
godsdiensten. De mens, bang voor de eenzaamheid, en dus het meest voor de
eenzaamheid in zijn onherroepelijke en volstrekte vorm: de dood, overwint die door
het vergankelijke onvergankelijk te maken, door het stoffelijke tot de onstoffelijkheid
te verheffen, door de werkelijkheid in zinnebeelden te verheerlijken, en te
bestendigen. De wereld wordt dus in het bovenwereldse gered en in veiligheid
gebracht. Doch het hedendaagse leven is een slechte voorbereiding tot de wonderen,
zonder welke wij ons niet in stand kunnen houden. En om nu ineens van ver uit zee
tot een pijnlijke alledaagsheid terug te keren, moeten wij erkennen dat het geldende
onderwijsstelsel door Pluizers en dr. Cijfers uitgedacht, alle ware levenskunst ontkent
en uitsluit. Een onderwijs, dat op de afschuwelijkste vreemde woorden uit ons
taalgebruik, op ‘realiteit’ en ‘actualiteit’ is op
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gebouwd, gaat dwars tegen de wezenlijke en oorspronkelijke behoeften van de
geest, dus van de mensheid in. Wij zijn slechts in schijn gediend met de tientallen
‘practische’ vakken, welke ons opgedrongen worden en die onze ware aard,
hunkerende naar alles wat onpractisch is, onherroepelijk schade berokkent.
Waarom leert men op school een schuldloos kind
Latijn en Grieksch en niet de donkre talen
Van zeemeerminnen en van nachtegalen,
Van 't water en de wolken en den wind?

Dit gedicht is dus een elogie, een verzuchting over de dwaasheid van de mensen,
die zich door wat zij knapheid wanen en noemen, steeds verder verwijderen van
wat hun eigenlijke bestemming is: het geluk. En dit geluk, begrepen als de
harmonische vereniging van aards en bovenaards, is een spel, waarvan wij
tegelijkertijd de kinderlijke dwaasheid en de wijsheid, de vluchtigheid en de
onvergankelijkheid erkennen.
In de volgende gedichten van de reeks ontdekt de ‘ik’, dat hij, wanneer hij de dood
tracht te ontvluchten zich aan zijn roeping onttrekt. De fout in de al te gewone mensen
is dat zij het leven op aarde als een doel op zichzelf en een werkelijkheid opvatten.
Dat is alsof men een langdurige, onaangename treinreis op zich zelf als het énige
reisgenot beschouwt, terwijl de Aankomst vergeten wordt. De dichters weten, dat
diezelfde treinreis alléén maar dragelijk wordt en zin krijgt, wanneer men zich
voortdurend van de Aankomst bewust blijft en die Aankomst als het ware vóórbeleeft.
We moeten met andere woorden de werkelijkheid dagelijks doordringen met het
onwerkelijke, werkelijk en onwerkelijk zo onontwarbaar door elkaar mengen, we
moeten aards en bovenaards, tijd en eeuwigheid, stof en ziel zo innig verenigen,
dat we iedere mogelijkheid tot onderscheid verliezen. Als de grens tussen leven en
dood onzichtbaar gemaakt wordt, is de overgang niet zo moeilijk meer.
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In dit gedicht heb ik gepoogd een schoonheidsleer en een levensles te verbeelden,
welke zich nuchter laten samenvatten in enkele woorden: ‘binnen de wereld en haar
verwarde werkelijkheid is er voor ons geen heil.’
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V Onsamenhangende gedachten over mens,
wereld, leven, dood en liefde
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1. Mens en wereld
1
Wie zich op het forum begeeft, doet daarmede afstand van zichzelf.

2
De massa vervult altijd de rol van het koor in het treurspel des levens: hij bromt of
psalmodieert enige volzinnen, die hij niet begrijpt en wij niet verstaan.

3
De afgoden, welke de menigte zich uitkiest, zijn immer lelijk en bot, omdat zij er zich
anders onmogelijk in zou kunnen herkennen.

4
Ik ben een mens, wij zijn dieren.

5
‘Wij’, zei de ingebeelde gek; ‘ik’ zei de bescheiden wijze.

6
Zelfrespect is kwalijk te verenigen met eerbied voor de buren.

7
De kortzichtigheid van de machthebbers blijkt uit het feit dat zij de massa meer
vrezen dan den enkeling.

8
Gemeenschapsgevoel is alleen weggelegd voor verdoofden en verblinden.

9
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De muziek van de kudde heet geblaat, voor de kudde militaire mars.
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10
Mensenkennis en mensenliefde treden nooit gelijktijdig op.

11
Mensen te schraal om van een mens te houden, trachten de schijn te redden door
liefde voor den mens te prediken.

12
Iedere spraakleer duidt in zijn vervoegingen de natuurlijke rangorde aan van het
hoogste tot het laagste, van ik naar zij.

13
Men overschat het belang van de wereld schromelijk, wanneer men denkt dat er
genieën nodig zijn om de wereldse zaken lopende te houden.

14
Men praat mij te veel en te gunstig over het dynamische. Ik verkies het trage hart
boven de dynamo.

15
Het énige voordeel van al het snelle is, dat het zo snel voorbíj gaat.

16
Het heeft geen zin om de nieuwe barbaarsheid te laken, zonder de oorzaak ervan
te noemen en te veroordelen: àlle ellende komt uit de snelheid voort.

17
De zwetsers zwetsen ook als zij doodernstig zijn. Ernstige mensen zijn ernstig ook
als zij zwetsen.
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Wanneer ik een slecht redenaar aanhoor, rest mij de
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hoop, dat hij zich schriftelijk beter kan uitdrukken; hoor ik iemand, die mij àl te
welsprekend is, dan weet ik zeker dat hij niet schrijven kan.

19
Niemand kan denken en spreken tegelijk, iedereen doet alsof.

20
Ik verheug mij als een zwijger spreekt en als een spreker zwijgt.

21
De hoogste deugd, verdraagzaamheid, vloeit voort uit de erkenning der
kortstondigheid van ieder levensverschijnsel en de eeuwigheid van het leven.

22
Wat mensen gemeen hebben zijn de laagste functies, wat hen onderscheidt de
hoogste.

23
Wie bang is voor onderscheidingen, schept verwarringen.

24
Verdraagzaamheid is zo zeldzaam omdat het de enige deugd is, welke ver buiten
het bereik der domheid ligt.

25
Politiek is de baatzuchtige verheerlijking van den bemoeial.

26
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Politiek is het streven naar een begrensde zekerheid, ik streef naar onbegrensde
onzekerheden.

27
Wanneer tien mensen beweren, dat zij zich verenigen
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op grond van gelijk denken, liegen er tien, waarvan op zijn minst acht bewust.

28
De hoogste deugden worden bevuild door het blote feit, dat zij in dienst van een
macht gesteld worden.

29
Uit het huwelijk van zelfbedrog en zelfverheffing worden idealen geboren.

30
Ik bemin ficties boven alles, zolang ze ficties heten. Wanneer de burgerij ze als
waarheid opdient, verfoei ik ze.

31
Al wat nuttig is, wordt nutteloos. Er is slechts een geringe kans dat het nutteloze
ooit nuttig wordt. Hierin schuilt het voordeel van het nutteloze.

32
Het is niet waar dat met het ambt het verstand komt en bovendien is, zodra het ambt
bereikt wordt, het verstand niet meer nodig.

33
Het beginsel dat alle mensen gelijk zijn voor de wet, houdt helaas, niet in, dat de
wet gelijk is voor alle mensen.

34
Mijn gevoel voor rechtvaardigheid brengt mij in opstand tegen iedere vorm van
gelijkheid.

35
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Werelds overwicht wordt alleen door zwaarte verkregen.
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36
Hebt uw naasten lief als u zelf. Waaróm, in 's hemelsnaam?

37
Ik laat mij niet wijsmaken dat deze politiek goed, gene slecht is. Er bestaat geen
goede politiek, alleen minder slechte.

38
Politiek is een spel, dat geheel buiten de werkelijkheid omgaat en waarbij voortdurend
over de werkelijkheid gesproken wordt.

39
Alle politiek zegt het goede te bedoelen, maar bereikt onmiskenbaar en onvermijdelijk
het kwade.

40
Ik heb niet het minste bezwaar tegen mijns buurmans kiesrecht, zolang ik voor mij
het recht behoud hem mèt zijn kiesrecht te minachten.

41
Mannen van de daad zijn nimmer verdraagzaam, omdat zij, als zij humor verstonden,
geen mannen van de daad zouden zijn.

42
De mens is een belachelijk ingewikkeld toestel, dat wat onbelangrijk is omdat het
nog niet bestaat, omzet in wat onbelangrijk is omdat het niet meer bestaat.

43
Wanneer wij waarlijk een betere samenleving wensen, moeten wij ons met ijver en
overtuiging toeleggen op de onverschilligheid.
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44
Samenleving betekent levensbeperking.

45
Wij behoeven niet te vrezen, dat wij, door ons aan de dagelijkse dingen te onttrekken,
in onze taak ten opzichte van de gemeenschap tekortschieten. In onze afzijdigheid
ligt de betekenis van ons bestaan: door ons onverschillig te tonen voor de actualiteit
met al wat dat woord aan ijdele opwinding insluit, geven wij op de duidelijkste wijze
de onwaarde ervan aan.

46
Het is opvallend hoe verzot de machthebbers op blijmoedigheid zijn. Zij verkondigen
dat optimisme de hoogste deugd van den staatsburger is. Met zwartkijkers en
dwarskijkers is geen land te bezeilen en neetoren zijn moeilijk te bedotten.
Aangezien optimisme alleen uit domheid en leugen gebrouwen wordt, moet men
vaststellen dat deze elementen onontbeerlijk voor regenten zijn.

47
Wij moeten alleen onverdraagzaam zijn ten opzichte van de onverdraagzaamheid.

48
De twijfel is een zegenrijke noodzaak in een tijdperk van maatschappelijke en
staathuishoudkundige zekerheden. Nu alles op losse schroeven staat, snakt men
naar zekerheid. Maar de ware twijfelaar blijft twijfelen en voelt zich pas in zijn element
wanneer alles om hem heen beweegt en verandert.

49
De afstand tussen een goed en een slecht regeringsstelsel is uiterst gering
vergeleken bij de afstand welke het allerbeste regeringsstelsel van het Ideaal scheidt.
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50
De mensen hebben er zich te allen tijde over verbaasd, dat de wereldse zaken zo'n
bedroevende loop nemen. Op grond van mijn ervaring van de mensen, verbaas ik
mij er over, dat ze nog zo góéd gaan als ze gaan.

51
Zolang het parlement de poëzie niet bepaalt, heb ik geen enkel bezwaar tegen
algemeen kiesrecht.

52
Wanneer de democratie te gronde gaat is het niet aan haar fouten, doch aan haar
hoogste deugd: haar onvoorwaardelijke eerbied voor den mens. Wie weigert te
doden, wordt gedood.

53
Het is niet waar dat de facsisten de democratie in gevaar gebracht hebben. Dit
geschiedde uitsluitend door de stompzinnigheid en de lafheid der democraten.

54
Het grootste argument voor de democratie is de wetenschap dat álles voorbijgaat.
De gelijkheid is dus in laatste aanleg geen fictie.

55
Er bestaan wel democraten maar geen democratie.

56
Het doet mij genoegen dat de voorspellers ons een tijd van orde: nieuwe groepering
en krachtig gezag, beloven. Wij krijgen dan eindelijk weer iets dat wij met hart en
ziel bestrijden moeten. De tragiek van den kunstenaar voor de oorlog school in het
feit, dat er niets meer te ondermijnen viel, omdat alles al ondermijnd was.
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57
Onze taak als maatschappelijk wezen is het ontwerpen van een stelsel van volstrekte
deugden; onze taak als menselijk wezen is: daar zo ver mogelijk van af te wijken
zonder het ooit in beginsel te verloochenen.

58
Niets evenaart in armoede en valsheid het ordentelijk bestaan, dat wij uit lafheid
aanvaarden.

59
Wanneer de samenleving te ingewikkeld wordt voor het begrip van den algemenen
man, vlucht hij in de dwingelandij. De dwingelandij is altijd de Grote Vereenvoudiger.
Iedere vereenvoudiging, hoe gering ook, brengt leed door onrecht.

60
Ik zie nooit in waarom ons leven zich niet op twee plannen kan voltrekken, waarom
de poëzie niet Alexandrijns, de staatkunde volstrekt anti-Alexandrijns zou zijn? Mijn
overwegende bezwaar tegen alle schakeringen van totalestaatsaanbidders is juist,
dat zij het onredelijke aan zijn enige en natuurlijke doel, de poëzie, onttrekken en
invoeren op een gebied waar het slechts onrecht en verwarring kan stichten: de
politiek.

61
Wanneer men maatschappelijke deugden aanvaardt, moet men de kortzichtigheid
boven op de lijst ervan plaatsen. Zij die ver zien, zien namelijk over de maatschappij
heen.

62
Politici zijn zij die door de mensen den mens niet zien.

63
Wanneer het in politiek om denkbeelden te doen was
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zouden er nooit genoeg politici voor de behoeften der politiek te vinden zijn.

64
De enige zuivere waardemeter van een man is zijn aanhang: hoe breder die is, des
te geringer zijn hoedanigheid.

65
Men roept tegenwoordig om jeugdige regenten. Dit is een blijk van geringe
mensenkennis en onvoldoende levenservaring. Oude regeerders verdienen te allen
tijde verre de voorkeur. Hun sterftecijfer is veel hoger.

66
Een gemeenbest is alleen maar volkomen gezond, wanneer het onder het beheer
van middelmatigen bloeit.

67
Er zijn twee soorten politici: die hun taal gebruiken om hun gedachten te verbergen
en die hun taal gebruiken om te verbergen dat zij geen gedachten bezitten.

68
Ontneem een machtig man in deze wereld zijn macht en er blijft geen man en geen
macht meer over.

69
Als het om dronken maken te doen is, gaat de leuze boven de oorlam.

70
De aantrekking van de Algehele Staat schuilt in het feit dat hij de enkeling van zijn
geweten verlost.
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Het toezicht dat in dwangstaten op de pers wordt uitgeoefend, brengt slechts een
geringe verandering te
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weeg. De lezers krijgen in plaats van de leugens, welke zij gaarne tot zich nemen,
leugens waar zij geen belang in stellen.

72
Wat alle politieke partijen, hoe heftig zij elkaar bestrijden, gemeen hebben wordt
nooit in de partijprogrammas gemeld: de angst voor het verstand.

73
Zij die ijverig zijn, houden geen tijd over om te leven.

74
In de schone kunsten wordt de ijver immer gestraft.

75
Voor hen die verstand missen, blijft niets dan de ijver over.

76
Is ijver verkieselijk boven drankzucht? De ene vlucht is de andere waard.

77
Mijn ingeschapen voorliefde voor subjectiviteit spruit voort uit het feit dat subjectiviteit
een van de talloze vormen van de luiheid is.

78
De enige winst, welke ik in mijn leven ooit gemaakt heb, is mijn verloren tijd.

79
Iedereen kan wel iets doen, maar men moet begaafd zijn om behoorlijk niets te
doen.

Jan Greshoff, Legkaart

80
De enige ware rijkdom van een volk is zijn vrije tijd.
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81
Stel steeds tot morgen (en liefst tot overmorgen) uit, wat gij niet met geweld
gedwongen wordt heden te verrichten. Waarschijnlijk is dan intussen het overbodige
van de handeling gebleken.

82
Van uitstel komt gelukkig afstel. Slechte daden worden daardoor voorkomen en de
goede zijn immers toch nooit zo goed als de dader ze zich voorstelt.

83
Wanneer een mens of een volk geestelijk te gronde gaat, is het nooit door zijn
luiheid, maar door zijn ijver.

84
De buitengeslotenen uit het rijk des geestes worden, om zich een houding te geven
en wat om handen te hebben, mannen van de daad. Zoals vroeger de mislukkelingen
koloniaal werden.

85
De mensheid vreest niets zo zeer als de volwassenheid.

86
De vriend der mensen is de oude oom die nieuw speelgoed meebrengt. Zij
vermoorden hem, die hen over de behoefte aan speelgoed héén wil helpen.

87
Hoe kleiner het gezelschap, hoe verstandiger het gesprek. Aangezien het gezelschap
der luistervinken onbeperkt is, zijn de radio-uitzendingen ook onbeperkt dom.

88
Hoe beperkter een geest is, des te geringer wordt de
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kans dat hij met zichzelf in tegenspraak komt. Het voet bij stuk houden is een der
zekerste aanwijzingen van domheid.

89
Het is niet menslievend op wanbegrippen te smalen. Het zijn de énige begrippen
waar negentienden van onze lotgenoten het hun gehele leven mede stellen moeten.

90
Dank zij de natuurlijke voeding en de frisse lucht is de domheid op het platte land
gezonder, levenslustiger en hardnekkiger dan in de stad.

91
De afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de
dodelijke haat van de dommen tegen de denkenden.

92
Een intelligente man lacht om zichzelf en de anderen. Een man die intelligent en
bovendien goed is, lacht om zichzelf, maar nooit om de anderen uit vrees hen te
bezeren. Een domme man lacht om anderen, nooit om zichzelf. Een man die dom
en goed is lacht in het geheel niet.

93
Ik vraag mij nog immer af waarom schouwburg-bezoekers wél lachen bij de treurige
tafrelen, maar nooit wenen om de vrolijke.

94
Er is een grote mate van intelligentie nodig om iets op een intelligente wijze niet te
begrijpen.

95
Het is niet genoeg intelligent te zijn, men moet op intelligente wijze intelligent zijn.
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96
Wanneer wij eindelijk beginnen te ontdekken hoe belachelijk het leven is, heeft het
leven ons het lachen afgeleerd.

97
Het aardse bestaan is te goed om niets, te slecht om alles te zijn.

98
Men is altijd een gevangene, van zijn herkomst, van zijn taal, van zijn toon.

99
Wanneer de wereld en ik niet overeenstemmen, zie ik niet in waarom ik mij aan
hem zou moeten aanpassen.

100
De schoolmeesters plaatsen met veel zorg de kunstwerken in de lijst van hun tijd.
Wij nemen ze daar weer, met niet minder zorg, uit en plaatsen ze in de lijst van de
eeuwigheid.

101
De toekomst is de som van alle wensen.

102
Men moet de tijd hebben om de tijd te kunnen ontkennen.

103
‘Men moet met zijn tijd mee weten te gaan.’
– Neen, de hemel beware mij daarvoor. Men moet tegen zijn tijd in weten te gaan.
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Zeg nooit: wij leven in een slechte tijd. Want iedereen heeft altijd in een slechte tijd
geleefd en zal in een
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slechte tijd leven. Alleen verleden en toekomst kunnen goede tijden zijn.

105
Eeuwigheid is niet de oneindige voortzetting van de tijd, doch de ontkenning van
de tijd.

106
Het tijdelijke leven vormt geen tegenstelling tot het eeuwige leven doch is er een
onderdeel van.

107
Tijd is een natuurkundig, eeuwigheid een zedelijk begrip.

108
De tijd is een middelpunt-vliedende beweging, de eeuwigheid een
middelpunt-zoekende.
De tijd gaat van ons af, de eeuwigheid komt op ons toe: het grote dreigement.

109
De tragedie van de geest ligt besloten in het ingeschapen besef dat alléén het
onkenbare de moeite waard is gekend te worden.

110
De werkelijkheid is de hatelijkste belediging ons gevoel en ons verstand aangedaan.

111
‘Dromen zijn bedrog’ is een spreekwoord door domme lieden tot troost voor domme
lieden bedacht. De werkelijkheid is bedrog.

112
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Niemand leeft onafhankelijk. Het is maar de vraag of men afhankelijk is van de
wereld of van een droom.
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113
Aardse zekerheden vormen een caricatuur van hemelse onzekerheden.

114
Op welke gronden heeft men nu juist deze werkelijkheid tot werkelijkheid
uitgeroepen?

115
Ik geloof alléén, wat ik níét met eigen ogen gezien heb.

116
Hij die niet aan wonderen gelooft, gelooft dus niet aan zijn eigen bestaan.

117
De geringheid van het stoffelijke blijkt uit het feit dat men het kan waarnemen, de
grootheid van het onstoffelijke dat men het moet raden.

118
Goede ogen zijn ogen die zien wat onzichtbaar is.

119
Niet: ik geloof omdat ik begrijp; doch: ik begrijp omdat ik geloof.

120
Als het laatste woord gezegd is, begint de zang.
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2. Mens en natuur
1
Tussen dier en mens ligt de natuur.

2
Als men de natuur verheerlijkt, moet men ten minste zo eerlijk zijn te erkennen dat
men wreedheid, eigenbaat, blinde drift en het recht van de sterkste verheerlijkt.
Natuurvrienden zijn mijn vrienden niet.

3
Ik wantrouw het verstand of de goede trouw der natuurmensen. Wie de natuur
onbevangen beschouwt, wordt een natuurvijand.

4
Natuurmensen zijn nog geen mensen en natuurliefde is nog geen liefde.

5
Ik verfoei zowel natuur als onnatuur, omdat zij beide stijl missen.

6
Stijl is offer.

7
Mijn hoofdbezwaar tegen de natuur: dat hij zo weinig natuurlijk is.

8
Ik verbaas mij, als liefhebber van schilderijen, elke keer opnieuw over de armelijkheid
van het landschap.
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Het schilderij denkt er niet aan de natuur te weerspiegelen. Het schenkt zin en
daardoor bestaansrecht aan de natuur.
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10
Kunst is geen natuur en geen weergave van natuur, doch bovennatuurlijke onnatuur.

11
De natuur is zo arm dat wij zouden sterven van verveling, indien wij niet in staat
waren door middel van onze verbeelding voor de nodige afwisseling te zorgen.

12
De werkelijkheid wordt pas in het kunstwerk waar.

13
Wie in het landschap een harmonie meent te ontdekken is al te bescheiden. De
harmonie is in hem. Wat hij bewondert is zichzélf.

14
Belangstelling voor anderen ontstaat bij hen die tot de overtuiging gekomen zijn,
dat enige belangstelling voor zichzelf niet gemotiveerd is.

15
IJdelheid komt altijd uit een minderwaardigheidscomplex voort. Zij die zichzelf zéér
hoog stellen, zijn zéér bescheiden.

16
Alleen hij die zichzelf een dienst bewijst, is zeker van erkentelijkheid.

17
Het grote nadeel van het pessimisme is dat het ons niet voor teleurstellingen behoedt:
de werkelijkheid blijft altijd nog ver beneden de voorstelling der pessimisten.
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De pessimist zegt: het leven is een onafgebroken ster
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ven; de optimist: het is een eindeloze reeks geboorten en zij zeggen beide hetzelfde.

19
Optimisme is een aggressieve vorm van oppervlakkigheid.

20
Van alle bedriegers staan de optimisten mij het meeste tegen.

21
Ik ken niets vluchtigers en luchtigers dan ernstige mannen. Alleen onder de speelse
heb ik ernst aangetroffen.

22
Een beslissing, ook al noemt men hem wijs en goed, brengt toch altijd slechts een
gedeeltelijke oplossing van het betreffende vraagstuk. Het oneindig aantal
mogelijkheden, door de keuze uitgesloten, is onherroepelijk verloren. Er is niets dat
ons zó verarmt als de doortastendheid.

23
Mijn genegenheid voor de jaren om 1900 berust op het feit, dat men toen het
vluchtige en onbelangrijke als vluchtig en onbelangrijk genoot. Nu heeft men er
ernst van gemaakt en eist er eerbied voor.

24
Wat men de Gulden Tijd noemt, dat onbereikbaar ideaal, is wanneer de ‘fin de siècle’
een eeuw duurt.

25
De ware wonderen voltrekken zich altijd op klaarlichte dag en op de allernatuurlijkste
wijze.
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De wetten en de drijfkrachten der natuur zijn nooit
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openbaar. Wie dus de natuur naschildert raakt nooit het wezen.

27
De natuurlijkheid is een staat, welke alleen maar waarde krijgt naarmate wij hem in
ons overwinnen. Met dien verstande echter, dat wij een algehééle overwinning
moeten vermijden. Daardoor immers zou ons levensdoel, de strijd tegen de natuur,
opgeheven en ons leven zinloos worden.

23
Eerst strijdt de mens om zich meester te maken van de natuur om hem, daarna van
de natuur in hem. En als hij dan eindelijk overwonnen heeft is hij, door zijn
overwinning, geen mens meer.

29
Wij zijn door onze drift met de natuur verbonden. Is die uitgewerkt, dan hebben wij
geen deel meer aan de ononderbroken vernieuwing en voeren wij een onzeker
nabestaan, als gele blaren rottende aan de voet van de boom.

30
Alléén een werkelijk belangrijk en zuiver man kan zich de weelde veroorloven
natuurlijk te zijn. De anderen moeten zichzelf en de omstanders iets wijsmaken om
hun natuur te verbergen.

31
Ik ben wat ik voorstel, doch mijn voorstelling is niet ik, slechts een gering deel ervan.

32
Waarom zegt men: ik sterf?
Waarom niet: de wereld sterft, doch ik blijf leven?

33
Hij die de wereld voor werkelijkheid aanziet, wordt
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realist genoemd. De idealist is hij, die werkelijkheid achter de wereld ontdekt.

34
Wie de wonderbaarlijke werking van weloverwogen wanverhoudingen nog niet
ervaren heeft, is een kind in de kunst.

35
De vinder bewijst wie hij is door wat hij doet met zijn vondst.

36
In de Javaanse dans dient iedere beweging slechts om zin aan het bewegingloze
te geven. De stilstand is daarin wezenlijk, de verplaatsing slechts een met zorg
voorbereid en spoedig weer vergeten ongeval.

37
Er moet een baaierd zijn om te kunnen scheppen.

38
De klassicist aanvaardt de chaos om die in een orde te herscheppen. De romanticus
leeft van en voor de chaos; hij beschouwt de orde als een merkwaardig, doch
kortstondig ongeval.

39
Wie de natuur wil doen herkennen, moet haar onherkenbaar maken.

40
Ik vind een onherkenbaar stilleven van Braque oneindig natuurlijker dan de
zorgvuldige natuurnabootsingen à la Van Beijeren.

41
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Vorm is inhoud doch zonder op te houden vorm te zijn, inhoud is vorm zonder op
te houden inhoud te zijn.
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Vorm en inhoud zijn inderdaad één, doch zonder hun afzonderlijkheid op te geven:
onafscheidelijk en gescheiden tegelijkertijd.

42
Het is de vorm die het leven redt en bestendigt. Daar buiten is slechts verrottenis.

43
Alleen vormfouten zijn onvergeeflijk.

44
Vorm is geven en nemen: men neemt de motieven en geeft er een zin aan.

45
Het gevormde moet ontstaan lijken. Zonder dit verheven bedrog geen kunst.

46
Beelden worden niet aan de werkelijkheid ‘ontleend’; doch de werkelijkheid krijgt
eerst bestaan in het beeld.

47
Het doel van iedere vormgeving is verklaring der gedachten en gevoelens, vandaar
dat alle kanttekeningen bij het kunstwerk ijdel zijn: men kan geen verklaring van
een verklaring geven.

48
De ‘aestheet’, door alle gemeenzame straatventers van nu beschimpt, is eenvoudig
iemand die het gevormde boven het ongevormde verkiest.
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3. Wat de liefde betreft
1
Alle liefde is vermomde eigenliefde.

2
Wij zijn het er immers allen over eens dat het in zaken van liefde alléén op de
onbevangenheid, de innigheid, de warmte van het gevoel en níét op het voorwerp
aankomt.
Waarom dan dat redeloze smalen op de eigenliefde?

3
Zij wier innerlijke armoede hen niet toestaat egoïsten te worden, moeten zich wel
met altruïsme vergenoegen.

4
Een altruïst is een egoïst, die uit lafheid en gebrek aan zelfrespect, zijn aard
verloochent.

5
Altruïsme betekent de bevrediging van het egoïsme langs een omweg.

6
Egoïsme sluit hulpvaardigheid, offer, liefdegave geenszins uit. Maar de egoïst is er
zich van bewust dat hij al gevende zichzelf verrijkt, dat van beide partijen de gever
altijd het beste af is.

7
Het genot dat geven en zich-geven schenkt, ontneemt er iedere zedelijke waarde
aan.
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8
Voor hen, die te schraal van ziel zijn voor de liefde, blijft er, gelukkig, nog altijd de
mensenliefde ter beoefening over.
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9
De zelfbewuste egoïst schrijft al zijn tegenslagen aan zichzelf toe, hij gunt zijn
buurman de eer niet.

10
Alleen zij die hun medemensen geringschatten zijn gemakkelijk in de omgang.

11
‘Ik hoop dat je een nuttig mens in de maatschappij zult worden,’ luidt de klassieke
burgermanswens. Deze is onvervulbaar omdat men, zodra men nuttig voor de
maatschappij wordt, ophoudt mens te zijn.

12
Ik erken maar één vorm van gemeenschapszin: de stelselmatige en doelbewuste
zelfzucht. Wij dienen de samenleving alléén in de goede zin, wanneer wij er alles
op zetten de natuurlijke gegevens, welke ons verstrekt zijn, tot hun hoogste
mogelijkheid op te voeren. Uit de vervolmaking van de persoonlijkheid, vloeit de
vervolmaking van de maatschappij vanzelf voort.

13
Alle liefden welke wij in ons bestaan koesteren, vormen één samenhangend geheel,
als een onderaards vuur dat op zijn onverwachtst nu eens hier en dan daar door
de oppervlakte breekt en naar de hemel laait.

14
Wie innig en hartstochtelijk liefheeft, wantrouwt de woorden en kiest ze daarom zo
alledaags mogelijk. Hij zet zijn gevoel om in een electrische lading, waar hij de
dampkring óm die woorden mee vult.

15
Men doet het voorkomen of haat en liefde elkanders tegendeel zijn. Tegenover
beide staat onverschilligheid.
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16
Ik geloof niet in de liefde van hen die niet kunnen haten.

17
Men kan een liefde niet verdelen, wel verwateren.

18
Liefde eist bezit. Een wereld zonder bezit kan niet anders dan een liefdeloze wereld
zijn.

19
De liefde sterft niet in ons; doch wij sterven, om de liefde heen, langzaam weg.

20
De liefde is het enige spel, waarbij vals spelen tot de regels behoort.

21
Liefde op het eerste gezicht heeft mij te veel van een improvisatie.

22
Wie de waarheid door dik en dun wil dienen, moet bereid zijn afstand van de liefde
te doen.

23
De liefde is overal en bestendig aanwezig. Alleen hebben wij er slechts zo nu en
dan even deel aan.

24
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Als men nagaat wat hij ervan gemaakt heeft, kan men slechts tot de slotsom komen,
dat de mens de liefde en het leven niet waard is.

25
Het einde van een liefde: Wanneer de illusie door het
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dagelijks gebruik slijt en daardoor zó doorzichtig geworden is, dat zij de werkelijkheid
niet meer verbergen kan.

26
Het innige genot, dat een mens put uit ongelukkige liefden en ernstige sterfgevallen,
spruit voort uit de trots, wanneer hij bemerkt dat hij tot smart in staat is.

27
Liefhebben betekent liefde schenken, wat wij ontvangen nemen wij op de koop toe.

28
Wie zichzelf gemakkelijk geeft, toont daarmede aan dat hij zich goedkoop geeft.

29
Al wat gekocht en verkocht wordt is waardeloos. Waarde heeft alleen wat men krijgt
en schenkt.

30
De burger zegt: men moet weten te geven en te nemen. Waarom? Is geven alleen
niet meer dan voldoende?

31
Geven begint eerst bij te véél geven.

32
De vrouw is het middel, waardoor de man zichzelf bewijst dat hij tot liefde in staat
is.

33
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Liefde wil zeggen, dat men zich verbeeldt te beminnen en, in het gunstigste geval,
ook nog verbeeldt bemind te worden. Deze zienswijze behoeft niemand te
ontmoedigen, wanneer men het zich maar hartstochtelijk en hardnekkig verbeeldt.
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34
Zij die verband leggen tussen liefde en vermaak, bezoedelen de liefde en bederven
het vermaak.

35
Wanneer de vrees om belachelijk te zijn dringend en algemeen werd zou het geslacht
der mensen spoedig uitgestorven zijn.

36
Ideaal is onverenigbaar met voortplanting.

37
Men heeft, in het gunstigste geval, éénmaal lief al verbeeldt men het ook tienmaal
te goeder trouw. En meestal is die éne maal ook verbeelding.

38
Waarom hebt ge lief?.... Dààrom.... Wanneer een minder stompzinnig antwoord
mogelijk is, kan er slechts van waardering of hoogachting gesproken worden.

39
Men kan op twee wijzen, doch immer in de verleden tijd, met waardigheid over liefde
spreken: met vertedering, liefst door een lichte ironie gekruid, of met een hartgrondige
verbittering. De tegenwoordige tijd maakt ons in alle ernstige gevallen sprakeloos.

40
Wat men plichtbesef noemt, heeft al veel mensen misvormd. Gevoelige werden er
hard door, vriendelijke wreed, verstandige bekrompen. Men moet leren, dat er maar
één plicht bestaat: liefhebben.

41
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Wij worden nijpender gebonden door wat wij tegenover elkander nalaten, dan door
wat wij voor elkander doen.

Jan Greshoff, Legkaart

251

42
Zodra twee mensen weten wat hen bindt, zijn ze niet meer gebonden.

43
Wien men geheel kent heeft men daardoor verloren.

44
Al wat wij vastleggen, hebben wij reeds lang verloren.

45
Alléén in de herinnering vindt de liefde haar volkomen ontplooiing en bekroning.

46
Er bestaan maar twee soorten bedrog.
Het bedrog dat voordeel brengt en daarom, doch niet alleen daarom, gemeen is;
en de dromen die bedrog zijn, het bedrog dat droom is.

47
Het wezenlijke van een liefde openbaart zich nooit in woorden, maar in de diepte
en de straalkracht van het zwijgen.

48
Tussen ja en neen ligt de Tuin van Eden.

49
Romantische liefde is een pleonasme: zonder romantiek is er van liefde geen sprake.

50
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Er mislukken meer huwelijken door liefde, dan door gebrek aan liefde.

51
Het is het bitter noodlot van den mens, dat de liefde àltijd op een anticlimax, de
bevrediging uitloopt.
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52
Onze liefde is niet afhankelijk van wat de geliefde ons geeft, doch van wat wij haar
geven kunnen. Het eind ervan wil dus niet zeggen, dat zij te kort schiet, doch alleen
dat wij uitgeput zijn.

53
Wat wij niet bezitten, en dat alléén, vertegenwoordigt een wezenlijke waarde voor
ons. Om van iets, wat ook, te kunnen genieten moet het onbereikbaar voor ons zijn
of verloren gegaan.

54
Hij die beweert van een geliefd wezen altijd evenveel te houden, liegt of is nog niet
aan de liefde toe.

55
Zolang de ontrouw zich in de gedachtenwereld ophoudt, noemt men hem trouw.

56
Gebondenheid aan het voorbije komt voort uit angst voor het komende.

57
Het is moeilijker afscheid te nemen van een illusie dan van een geliefd wezen.
Vandaar dat geestesdrijvers altijd klaar zijn om hun vrienden en bloedverwanten
aan een hersenschim te offeren.

58
Sentimentaliteit is het alibi der sentimentlozen.

59
Wij moeten in staat zijn de voorstelling, welke wij van een beminde overledene
behouden hebben, voortdurend te wijzigen in verband met onze eigen ontwikke
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ling. Dat is het enige middel om de herinnering in stand te houden.

60
Weigeren te ontvangen is een even zeker bewijs van schraalte des gemoeds, als
weigeren te geven.

61
Vrouwenverering is het enige middel om aan de liefde betekenis en wijding te geven.
Zij die de vrouw minderwaardig verklaren, maken daarmede de liefde tot een onedel
bedrijf. Zij kleineren zichzelf.

62
Wat wij in ons altijd bewonderen, ook al staan wij overigens scherp kritisch en
afwijzend tegenover onszelf, is ons vermogen om lief te hebben.

63
Een onbeduidende man is niets, een onbeduidende vrouw is toch nog altijd een
vrouw.

64
Het vrouwelijke in de man is belachelijk, het mannelijke in de vrouw beangstigend.

65
Er bestaan, buiten de grote groep der onverschilligen, twee typen van mannen: de
jagers en de schutters.

66
Liefde is een vriendschap, edel en sterk genoeg, om de bijslaap te overleven.

67
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De aardse liefde, op haar hoogtepunt, toont duidelijk dat wij ons oorspronkelijk
kannibalisme verdrongen, niet overwonnen hebben.
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68
Eerst wanneer onze liefde wederliefde wekt, worden wij ons bewust van het
onherroepelijke van onze eenzaamheid.

69
De natuurlijke vijand van de mens is de natuur.

70
Mens zijn is anders zijn.

71
– Gij waant u blijkbaar het middelpunt van de wereld?
– Niet alléén het middelpunt, ook de omtrek en de inhoud?

72
Bestaat er iets immorelers dan een héérsende moraal?
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4. Zoiets als een zedeleer
1
Er zijn natuurlijk X zedeleren mogelijk. Die waar wij toevallig in bleven hangen, lijkt
mij een der minst geslaagde.

2
Het doel van de zedeleer is de mens zozeer van zijn natuur te vervreemden, dat hij
zichzelf niet meer herkent.

3
Er bestaat geen noodzakelijke tezamenhang tussen maatschappelijke zedeleer en
het geluk der enkelingen. De afschaffing der slavernij was een zedelijke noodzaak,
welke de slaven in het ongeluk stortte.

4
Al wat zedelijk niet te verantwoorden, doch maatschappelijk onmisbaar is, hebben
wij wettelijk gemaakt.

5
Het feit dat men de onzedelijkheid van een instelling of gebruik erkent, vormt geen
geldige reden om tot de afschaffing ervan mede te werken.

6
De deugd moet beloond worden, doch de ondeugd vindt haar beloning in zichzelf.

7
Het pleit niet voor de deugd dat de zonde een zoveel sterker en duurzamer
bindmiddel blijkt te zijn.

8
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Hij die aan zijn ondeugden te juister tijd de huichelarij weet toe te voegen, verkrijgt
de eretitel van bekeerde zondaar.
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9
Het leven kan aangenaam en in ieder opzicht levenswaard zijn zonder deugd, doch
niet zonder zonde.

10
De weg naar de hemel is met goede bedoelingen geplaveid, die naar de hel met
zogenaamde goede daden.

11
De zondaars verhogen hun rendement door zich met de Kerk in verbinding te stellen.
Zij beleven dan het plezier van de zonde, het plezier van het berouw, het plezier
van de vergiffenis.

12
Ik geloof eenvoudig niet in hen die het goed menen en het slecht zeggen of het
slecht menen en goed zeggen.

13
Goed en kwaad vormen in hun tesamenhang een vraagstuk van rangschikking. Zij
bestaan uit dezelfde elementen: het kwade is chaos, het goede is vorm.

14
Het verschil tussen goed en slecht leert men kennen uit de waarneming, dat de
goeden altijd tot het slechte, de slechten alleen bij hoge uitzondering tot het goede
in staat zijn.

15
De besten onder ons zijn nooit zó goed, als de slechtsten slecht zijn.

16
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Ik wantrouw brave lieden veel sterker dan slechte; omdat er meer goedheid dan
slechtheid gehuicheld wordt.

17
Slechte mensen hebben al dadelijk dit op de goede voor,
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dat zij zich niet verhovaardigen op hun slechtheid, gelijk goeden het op hun goedheid
doen.

18
Goedzijn eist tijd, men kan niet inderhaast en in het voorbijgaan goed zijn.

19
Wanneer wij in de praktijk des dagelijkse levens de woorden ‘slecht’ en ‘goed’
gebruiken, bedoelen wij: slecht en iets minder slecht.

20
Het is geruststellend dat het leven zoveel meer gelegenheid tot kwaad dan tot goed
biedt. Het goede behoudt daardoor zijn hoogste deugd: de zeldzaamheid.

21
Goede lieden zijn lieden die hun slechtheid met meer zorg en succes weten te
verbergen dan slechte lieden.

22
Als de natuur werkelijk zo goed, zo heerlijk, zo begeerlijk was als de natuurvrienden
het doen voorkomen, zouden kinderen niet zo wreed, sluw, zelfzuchtig zijn en dat
op een ongezochte en bekoorlijke wijze.

23
Brave lieden, prat op hun braafheid, zien niet in dat zij niet braaf zouden zijn, wanneer
de zondaars, waar zij zo ijverig tegen tekeer gaan, niet bestonden. Brave lieden zijn
dus niet slechts domme, doch ook nog ondankbare lieden.

24
De mengeling van luiheid en leugenachtigheid, welke men trouw noemt, is de
ondeugd die het meest op een deugd lijkt.
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25
De waarheid ligt altijd juist buiten het bereik der zintuigen.

26
Waarheid en leugen zijn twee voorstellingen van het onbekende. Er bestaat geen
steekhoudende reden om de een boven de ander te verheffen.

27
Een mooie leugen is beter dan tien lelijke waarheden.

28
Mij hinderen leugens alleen als ze ongestyleerd zijn.

29
De leugens welke de gemiddelde man gewoonlijk aan zijn medemensen opdient,
zijn onschuldig en zeldzaam in vergelijking met die waar hij zichzelf zoet mee houdt.

30
Op mijn zedelijke waardeschaal staat de leugen om bestwil vér beneden de leugen
om de leugen.

31
De leugen is oneindig geschakeerd; de lichtste graden noemt men waarheid.

32
De waarheid is een leugen die zich voor zichzelf schaamt en die men daarom niet
op het eerste gezicht herkent.

33

Jan Greshoff, Legkaart

Men heeft van het woord waarheid een eretitel gemaakt om die als onderscheiding
te kunnen verlenen aan die leugens, waar men het hoogste maatschappelijke nut
aan toekent.
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34
Wie kent ze niet de nuchteren, die prat gaan op hun nuchterheid, lachen om mooie
sprookjes, welke de waarheid doen vermoeden, maar zich uren lang verdiepen in
hun dagblad dat vol staat met lelijke sprookjes, die leugens bevatten.

35
Het is niet meer dan natuurlijk dat iedere vorm van samenleving zich tracht te
bestendigen; maar het is verdrietig dat dit uitsluitend door middel van leugens kan
geschieden.

36
De leugen is een bindmiddel, de waarheid een sprengstof.

37
Wij hebben de keuze tussen twee mythen: rede en ziel.

38
Neen, er bestaat geen keuze. De wezenlijke dingen worden ons, brutaal en wreed,
ópgedróngen: leven, liefde, strijd, dood.

39
De waarheid kan niet eenvoudig, het eenvoudige geen waarheid zijn.

40
Zij die vrezen voor vragen en onzekerheden, moeten zich nooit met antwoorden
inlaten. Eén antwoord wekt ontelbare nieuwe vragen, één besluit schept talloze
nieuwe onzekerheden.

41
De zelfkennis, door de zedemeesters hemelhoog geprezen, mag toch waarlijk niet
te ver gaan. In wat ons van onszelf altijd geheim blijft, schuilt de levenswil.

Jan Greshoff, Legkaart

Jan Greshoff, Legkaart

260

42
De mens is een instrument of niets.

43
Het leven is te onbelangrijk om ernst, te bitter om een grap te zijn.

44
Een goed geheugen is niet een geheugen dat alles vastlegt, doch dat het eigene
onderscheidt en bewaart.

45
Een van de meest waarachtige kenmerken van een grote persoonlijkheid ligt in het
vermogen om te vergeten. Onthouden is altijd klein.

46
Wanneer men van de levenden niets dan goeds en van de doden niets dan kwaads
zei, zou het leven oneindig aangenamer en de necrologie meer in overeenstemming
met de waarheid zijn.

47
De alleraangenaamste gebeurtenis is toch minder aangenaam dan het verlangen
ernaar of de herinnering eraan.

48
Hij die te scherpzinnig is om zich door de wereld te laten bedriegen, moet, wil hij
aan zelfmoord ontkomen, in staat zijn zichzélf te bedriegen. Hij moet weten dat het
leven de moeite van leven niet waard is en doen alsof het wél de moeite waard
ware.

49
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Wij die geen volstrekte waarheid erkennen, zijn, bij afwezigheid van normen, niet
tot oordelen en veroordelen in staat, doch wij bezitten godlof onze vooroor
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delen, welke voor ons gewetensvragen worden en daardoor kracht van wet
verkrijgen.

50
Het drama in Diderots schoonheidsleer komt voort uit de onvermijdelijke botsing
tussen de redelijkheid van zijn wezen en de onredelijkheid, die het wezen van ieder
kunstwerk uitmaakt.

51
De slag van Sadowa vond werkelijk plaats in Bismarcks droom van 1863. In 1866
maakte men er, ten behoeve van ongelovige Thomassen, een voorstelling van.

52
In de uitspraak: Chacun sa vérité, ligt tezelfdertijd de hoogste zelfverheffing en de
diepste zelfvernedering besloten.

53
Zij die op de halfslachtigheid smalen wanen zich flink, doch zijn alleen maar
onnadenkend. Aangezien het Volstrekte voor den mens te enenmale onbereikbaar
is, leeft hij uitsluitend in halfslachtigheid.

54
Beginselvast is onbetrouwbaar.

55
Ik moet lachen, wanneer tegenstrevers verkondigen dat ik het bij het verkeerde
einde heb: alsof er verkeerde en rechte einden bestaan!

56
Een eerlijk bedrog staat verre boven een bedriegelijke eerlijkheid.
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Aangezien de begeerte het leven levenswaard maakt
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en alleen het afscheid nieuw verlangen schept, hebben alleen zij die gestadig
veranderen een kans om aan de verveling te ontkomen.

58
Ik voel niets voor spotters, die hun onderwerpen kiezen. De ware spotter spot met
alles en met zichzelf het eerst en het laatst.

59
Volkomen eenzaamheid valt samen met volkomen ontkenning: alleen-zijn gaat dus
in de hoogste stijging over in niet-zijn.

60
Men verzekert zich een benijdenswaardige gemoedsrust, wanneer men er zich diep
van doordringt, dat de mens gemiddeld vijftig jaar leeft en vijftig maal vijftigmiljoen
jaren dood is.

61
Alleen hij die niet in de waarheid gelooft, loopt een enkele maal de kans waar te
zijn.

62
Wij zijn zo gewend leugens voor waarheden te verslijten, dat wij een waarheid, zo
we die ooit ontmoeten zouden, voor een leugen zouden aanzien.

63
Voor den consequenten subjectivist bestaan er geen leugenaars. Daarom zijn
objectivisten onverdraagzaam en eigengereid.

64
Er zijn twee soorten van leugens: die niet in verband met de werkelijkheid staan,
en die er een verwrongen beeld van geven. Deze laatste noemt men waarheden.
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65
De leugen wordt schromelijk miskend. De waarheidsaanbidders vergeten dat zij
niets te aanbidden hadden, zo er geen leugen bestond.

66
Het verschil tussen verbeelding en werkelijkheid is een vraagstuk van schikking.

67
Het leven bezit geen zin en wij kunnen er geen zin aan geven. Het beste wat er
voor ons te bereiken valt is dat wij ons te goeder trouw verbeelden er zin aan te
geven.

68
Als men iets meent te begrijpen blijft dat toch altijd een mening.

69
De idealisten hebben gelijk, maar de afschuwelijke realisten krijgen het.

70
Men prijst personen die met beide voeten op de aarde staan. Voor mij is één voet
al te veel.

71
De woorden waar en onwaar duiden een aesthetische onderscheiding aan: een
mooie leugen is een waarheid.

72
De haastigen en oppervlakkigen die de boventoon voeren, zien de schakeringen
over het hoofd en miskennen het schipperen. Levenskunst is nuance en compromis.
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In den beginne schiep God hemel en aarde, mens en
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dier en ieder ding, zonder dat hij echter ooit bekende waarom hij zich eigenlijk
plotseling tot zulk een ondoordachte en onverantwoordelijke handelwijze liet
verleiden.

74
Alles geloven en niets geloven komt op hetzelfde neer. Alleen: wie alles gelooft mist
verstand; wie niets gelooft gevoel.

75
Niet wat men gelooft, doch dàt men gelooft, is belangrijk.

76
Er zijn duizend goden en afgoden, er is maar één geloof.

77
In het Oude Testament offert de mens, om God te behagen, een dier of, als het
moet, zijn liefsten zoon; in het Nieuwe begint de romantiek, offert hij zichzelf.

78
Godsdienst heeft gemeenten nodig. God wendt zich tot den enkeling en bij voorkeur
als deze volkomen verlaten is.

79
De opvatting dat de mens zijn God geschapen heeft, sluit Gods oppermacht en
bovenaardse heerlijkheid geenszins uit.

80
Geef God verstand en gij hebt Satan.

81
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God is de Uiterste Overdrijving.

82
Ik kan mij, zij het vaag, toch een voorstelling maken
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van de mateloze verachting, welke God voor de godsdienst moet gevoelen.

83
Alle mensenwerk is halfwerk, de andere helft wordt door God voltooid.

84
Waarneming en ervaring voeren ons altijd tot onzekerheid. Als er een zekerheid
bestaat, kan die ons alleen maar langs de weg der openbaring bereiken.

85
Het onderwijs door middelmatigen aan middelmatigen verstrekt, kan niet anders
doen dan de middelmatigheid verheerlijken.

86
Het kan nooit 's leeraars taak zijn de leerlingen een gedicht uit te leggen; doch om
hun uit te leggen, waarom hij het niet uitleggen kan.

87
De tragische paradox van het onderwijs spruit voort uit het feit dat al wat men leren
kan niet de moeite van het leren waard is. Alleen wat men geschonken krijgt, heeft
wezenlijk belang.

88
Duidelijke dingtaal wordt door leeghoofden gesproken. Het geestelijk leven uit zich
in toespelingen, schakeringen, aanduidingen, verschuivingen, woordenspelen,
kortom in een voortdurende beweging van de ijlste rookpluimen.

89
Er bestaan geen heldere gevoelens of gedachten: het is de uitdrukking die ze
verheldert.
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90
Wanneer men een betekenis zoekt achter ieder kunstwerk, toont men zijn onbegrip
en doet de kunst onrecht. Het kunstwerk bestaat en de betekenis ervan vereenzelvigt
zich met dat bestaan.

91
Dikwijls ontdek ik in wolken, bladeren, aardkluiten: gezichten, gestalten, voorwerpen.
Vormen, welke een ander, hoe ik ook mijn best doe ze hem aan te wijzen, niet ziet.
Zo gaat het nu ook met poëzie.

92
Ik ken geen onbegrijpelijke poëzie, wel slechte poëzie of onervaren lezers.

93
Een gedicht moet den lezer, als hij het geheel begrepen heeft, tegelijk de overtuiging
schenken, dat hij er nog niets van begrepen heeft.

94
De burger zegt: dit is geen gedicht, want het is volkomen onbegrijpelijk. De dichter
zegt: dit is geen gedicht, want het is volkomen begrijpelijk.

95
Zij, die als zij tegenover een gedicht geplaatst worden, alleen maar willen begrijpen,
begrijpen niet wat begrijpen is.

96
Iedere mededeling, slechts voor één uitleg vatbaar, is onbelangrijk.

97
Het verschil tussen geloof en bijgeloof, wezenlijk voor den gelovige, bestaat voor
den ongelovige niet.
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98
Het begrip God kan voor een redelijk mens niet anders zijn dan een werkhypothese,
waarmede hij, ijdelijk, hoopt de natuurlijke grenzen van kennis en denkkracht te
verwijden.

99
Wantrouwen is het beginsel van alle wijsheid. Wie God meent te ontmoeten vrage
hem, alvorens de onderhandelingen te openen, eerst zijn paspoort of zijn penning.

100
Iedere gedachtengang loopt op een ongerijmdheid of een leegte uit. Ik vind hierin
geen aanleiding om de godsdienst te gaan verheerlijken.

101
Ik zou geen bezwaar hebben tegen godsdienst, wanneer niet altijd de dienst God
de baas werd.

102
Gelovigen op elk gebied schijnen een onverzadelijke behoefte te hebben aan
uitroeptekens. Wij, twijfelaars van nature, bescheiden als wij zijn, doen het met hier
en daar een klein vraagtekentje af.

103
Het merkwaardige in de tegenstelling aards en hemels is, dat ik mij wel een aards
zonder hemels, doch geen hemels zonder aards kan denken.

104
Het overgangsstadium tussen belofte en vervulling, tussen geboorte en dood, heet
ergernis.

105
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zinken naast die welke een aardse onsterfelijkheid voor den mens zou betekenen.

106
Uit het blote feit dat tussen daad en oordeel een uur verlopen is, vloeit alle onrecht
voort.

107
De twijfel heeft al dadelijk dit voor, dat hij ons de ontkenning bespaart.

108
Niets is dus geheel waar. Maar een gedeeltelijke waarheid is geen waarheid. Hieruit
volgt dat alles onwaar en dus schijn is, hetgeen wonderwel met mijn ervaringen
overeenstemt.

109
Wat ons aan onze lotgenoten bindt is het dierlijke, wat ons in hen onderscheidt, het
menselijke.

110
Tussen mij en den heer X bestaat een dieper en wezenlijker verschil dan tussen
een koedoe en een regenworm.

111
Leven en samenleving zouden volledig en gelukkig veranderen wanneer ieder mens
er zich van bewust kon worden dat hij, hoe arm, dom, ellendig ook, niettemin enig,
onvervangbaar, en onherhaalbaar is.

112
Zij die het algemene verheerlijken, vergeten dat het slechts de som is van talloze
bijzonderheden. Zij verheerlijken dus alleen het aantal.
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Wie zich aan een overtuiging bindt, neemt vrijwillig zijn intrek in de strafgevangenis.
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114
Wanneer de productiemiddelen werkelijk aan de gemeenschap behoren, waarom
zonderen de geestdrijvers dan de vrouw, die de werkkracht produceert, daarvan
uit?

115
Zij die de familie een natuurlijke kerngroep noemen zijn niet vriendelijk tegen de
natuur.

116
Van de talloze miljoenen op aarde zijn er slechts enkelen, die niet slechts aanwezig
zijn, doch bestáán.

117
De verheerlijking van de gezondheid en alles wat gezond is, leidt onvermijdelijk tot
het kweken van Blonde Beesten.

118
Het meervoud is de ontaarding van het enkelvoud.

119
Abbé Turmel is het voorbeeld van de ware opstandige. Hij holde het stelsel, dat hij
openlijk beleed, in stilte uit. Revoluties zijn niet het werk van brullende samsons,
maar van de geluidloze, geduldige, onzichtbare houtworm.

120
Er bestaat voor de kwalen des tijds een doeltreffend geneesmiddel, maar het is
bitter: een onpeilbare onverschilligheid.

121
De mens bestaat niet, een mens soms.
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123
Ik ben ervan overtuigd, dat het bezit heilig is, want het stelt den mens in staat tot
zijn enige edele handeling: geven.

124
Er bestaat slechts één middel ter verrijking: geven. Wie spaart wordt altijd arm.

125
Men moet heel arm of heel gierig zijn, als men niets beters weet te geven dan
zichzelf.

126
Men moet geven en nemen, nemen om nog meer te kunnen geven.

127
Dank heft de gave op en maakt er ruil van.

128
De ondankbaren verhogen sterk de voldoening van hun weldoeners.

129
Ik verkies verspiller en vrek boven de zuinige notaris.

130
Men is onrechtvaardig tegenover den vrek. Hij is een verzamelaar als een ander.

131
Het hemd is nader dan de rok, maar stinkt daarom eerder.
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Alles wordt in de eigen munt betaald: zielsrust met leugens.
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133
Zij die niet zijn wat zij schijnen, kunnen ons bedriegen zolang zij ernstig blijven, doch
verraden zich ogenblikkelijk in hun lach.

134
De burger kan zich met een groot gevoel belachelijk, de dichter met een klein
onsterfelijk maken.

135
De burger maakt zich het belachelijkst door zijn vrees voor de belachelijkheid.

136
Voor den burger is de wereld alles en hij maakt er niets van, voor den dichter is de
wereld niets en hij maakt er alles van.

137
De kunstenaar vormt de wereld naar zijn denkbeelden, de burger vormt zijn
denkbeelden naar de wereld.

138
Geen wijsheid zonder een grein van dwaasheid, de domheid kan zich die weelde
niet veroorloven.

139
Het is een zegen dat intelligentie zo zeldzaam is, want vrijwel niemand kent de
gebruiksaanwijzing.

140
Ligne, die de mensen van zijn tijd kende als geen ander, noemde La Fayette een
onbeduidende nul. Dit belette deze laatste niet om held te worden en bovendien
nog afgod der Amerikanen.
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Wie zich laat gaan komt altijd op een lager, nooit op een hoger plan terecht.
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142
Ik begrijp niet hoe zo veel ontspanning zoeken, waar er zo weinig gespannen zijn.

143
Als dromen bedrog zijn, blijft er voor hen die de werkelijkheid als een schunnige
zwendel beschouwen, niet veel aantrekkelijks over.

144
Men moet toch iets vereren! Inderdaad. Maar wijs mij eerst iets dat het vereren
waard is.

145
Er bestaat niets eerbiedwaardigs, doch daar wij de ingeschapen neiging om te
eerbiedigen bezitten, verheffen wij verschijnselen, toevallig en willekeurig, tot de
staat van eerbiedwaardigheid.

146
Ik geloof wel degelijk in de ouderwetse verdeling, welke aangeduid wordt met de
woorden: hemel, aarde, hel. Dit echter zijn géén gescheiden rijken. Zij doordringen
elkaar en zijn terzelfdertijd overal, ook in ons, aanwezig.

147
Slechts hij is deugdzaam die oprecht gelooft in zijn zelfbedrog.

148
Het is dom zich te beklagen als men vergeefs zoekt naar iets wat niet bestaat:
onbaatzuchtigheid bijvoorbeeld.

149
De hoogste deugd is die welke de meest volledige zelfverloochening eist en dus
verdraagzaamheid.
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150
Oprechtheid is tot nu toe het beste middel om zich te verbergen.

151
De waarde en de bekoring der regels begint bij de afwijking.

152
Wij doen alleen onze plicht, wanneer wij te weinig vindingrijk zijn om iets anders te
doen.

153
Zij die het leed van de mensheid oprecht en innig doorleven, hebben maar één
keuze: zij worden humorist of zelfmoordenaar.

154
De misdadiger is hij die doet, wat wij zinnebeeldig dromen.

155
Goedheid en deugd zijn de enige middelen, welke den zwakke ten dienste staan
om de eerbied voor zichzelf in stand te houden. Zij zijn dus nimmer onbaatzuchtig.

156
Een dief is zedelijker wanneer hij steelt, dan wanneer hij uit angst voor straf niet
steelt. Wanneer hij niet-steelt moet hij dat alleen doen omdat hij in zichzelf de neiging
tot stelen overwonnen heeft.

157
Wie niets bezit leeft op begeerten, wie niets is op zelfbedrog.
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Een arm man die plotseling rijk wordt, verliest meer dan een rijk man, die zijn rijkdom
verbeurt.
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159
Men kan met waardigheid arm, níét met waardigheid rijk worden.

160
Om rijkdom aannemelijk te maken, zijn meer deugden nodig dan waarover de
gemiddelde mens beschikt.

161
Het verheerlijken van de eenvoud wijst op een neiging tot liegen.

162
Ik wantrouw de eenvoudige zielen, omdat ze geen geheimen hebben.

163
Een mens zonder geheim is heel wat minder aantrekkelijk dan een uitstalpop van
Peek en Kloppenburg.

164
Volkomen oprechte mensen, zo zij bestonden, zouden ook volkomen onbelangrijk
zijn, omdat zij geen voorraden bezitten. Wat ons in den mens boeit is het gebied
tussen zijn en schijnen, waar onuitputtelijke mogelijkheden in verborgen liggen.

165
Hoe groter het verschil tussen wat hij toont en heeft, des te belangrijker de mens.
Het boeiende van een persoonlijkheid schuilt in zijn onverwezenlijke en misschien
zijn niet te verwezenlijke mogelijkheden.

166
Het boeiende van het leven ligt in het verschil dat er altijd bestaat tussen twee gelijke
handelingen, twee gelijke volzinnen.
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Zwakke zielen worden door het leed, sterke door de vreugde gelouterd.
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168
Het zijn de ware spelers niet die voor hun spel kaarten, ballen of stenen behoeven.

169
Het verstand verlangt hartstochtelijk naar een vast punt en kan het niet ontdekken.
Het gevoel, dat alleen behagen schept in wat vloeit en wisselt, wondt zich aan ieder
vast punt.

170
Het verstand eist verbetering, een hersenschim. Het gevoel stelt zich met verandering
tevreden, beseffende dat dit al heel veel en het hoogst bereikbare is.

171
Wanneer enige aardse zaak veredeld of verfraaid moet worden, kan dat alléén door
de verbeelding geschieden.

172
Een gelijkmatig levenswerk stamt van een middelmatigen werker.

173
Ik vraag mij af waar kracht anders voor zou kunnen dienen, dan om zwakte achter
te verbergen.

174
De middelmatigen stellen zich nooit met hun middeImatigheid tevreden; zij pogen
immer die tot algemeen geldigen maatstaf te verklaren.

175
Een volk zonder zonderlingen is als een zoutloos dieet.
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de wereld, zijn werkelijke en ware bestaan in zijn dagboek.
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177
Een man van karakter is de slaaf van zichzelf.

178
Gebruikt als bijvoegelijk naamwoord bij ‘karakter’, betekent open: leeg.

179
Men is trots op zijn vak, wanneer men geen redenen ontdekt om trots op zichzelf
te zijn.

180
Ik begrijp niet, wanneer ik het leven van de meeste mensen aanschouw, waarom
zij er bezwaar tegen hebben dood te zijn. Het is een verlossing óf niet meer dan
een naamsverandering.

181
Te denken dat uit het oneindig aantal mogelijkheden nu juist deze wereld
verwezenlijkt wordt.

182
Ik onderwerp mij onvoorwaardelijk en zonder protest aan alle wetten, verordeningen
en voorschriften, omdat ik ze zonder één uitzondering als onredelijk en onzedelijk
veracht.

183
De ambtelijke verheerlijking van het gezin duurt alleen maar zolang als de gezinnen
kosteloze tuchtscholen ter opleiding van staatsburgers blijven.

184
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De staat ontleent zijn kracht aan de onmondigheid der burgers, vandaar dat het
onderwijsstelsel er vrijwel uitsluitend op gericht is om, door middel van taboes, die
onmondigheid te bestendigen.
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185
Hyena's leven in kudden, leeuwen niet. Is de hyena koning der dieren?

186
Het leven begint waar de samenleving ophoudt.

187
De heer is trots op wat hem van anderen onderscheidt, de knecht op wat hem aan
anderen bindt.

188
Er is altijd baas boven baas en, helaas, knecht onder knecht.

189
Ambtenaar is een ieder die denkbeelden door bezwaren vervangt.

190
Alle ondeugden, ook de afschuwelijkste, worden door een toverslag kapitale deugden
zodra een ambtenaar ze ex officio uitoefent.

191
Het duizendjarig rijk is een drogbeeld voor lafaards en zwakken. Hij die het leven
werkelijk liefheeft bemint de dag.

192
Wat heeft men tegen halve maatregelen? Het zijn de enige die menselijk zijn.

193
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Wij kunnen de volmaaktheid niet alleen niet bereiken, wij kunnen er ons zelfs geen
flauwe voorstelling van vormen.

194
Aangezien het aantal dingen de moeite waard om ge
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wild te worden uiterst gering is, verdient het aanbeveling zich zoveel mogelijk van
willen te onthouden.

195
Die mediteren moorden niet.

196
Wij weten heel goed dat de eeuwige dingen en de eeuwige waarden niet eeuwig
zijn. Wij achten deze echter belangrijk genoeg om onszelf en anderen wijs te maken
dat zij eeuwig zijn.

197
Wie niet voortdurend protesteert tegen zijn geboorte mist hoger
rechtvaardigheidsgevoel.

198
Het heden wordt geen verleden. Het verleden is een persoonlijke hergroepering
van enkele gegevens door het heden verstrekt.

199
Leven en dood duidt geen opvolging doch een gelijktijdigheid aan.

200
Het leven is een voorbereidingsschool tot de dood, maar de methode deugt niet en
de leerlingen zijn onbegaafd en onoplettend. Vandaar dat het aantal van hen die
rustig en gelukkig sterven zo beperkt is.

201
Als er Eeuwig Leven bestaat, bestaat er Eeuwige Angst.
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Het afschuwelijkste en het vernederendste van de oorlog is, dat hij de dood zo
goedkoop en onwaardig maakt.
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203
Het is dom niets, het is dom alles aan het toeval toe te schrijven.

204
Men kan niet leven buiten de conventies en er binnen bestaat geen leven.

205
Schouwen is erkenning zonder het hulpmiddel der voorstelling; voorstellen is
erkenning zonder het hulpmiddel van zien.

206
Wat wij levenslust noemen, is het ingeschapen vermogen om leugens als waarheden
te aanvaarden.

207
De onzekerheid is niet half zo beklemmend als de zekerheid die de hoop vermoordt.

208
Wrok is een koppige drank, gestookt uit mogelijkheden-tot-liefhebben, welke geen
kans kregen zich te verwezenlijken.

209
De vreugde is een gevoel dat zich met een aangename prikkeling over de gehele
oppervlakte van ons wezen verspreidt. Het verdriet dringt als een pijlpunt het diepste,
het verborgenste van ons wezen binnen.

210
Zij die over zichzelf spreken minachten zichzelf. Men zwijgt uit jaloezie over wat
men werkelijk liefheeft.
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Wie geluk eist, dwingt om het overbodige, want geluk is een opzichtige luxe.
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212
Hulpvaardigheid is toch altijd bemoeizucht.

213
Wij moeten de moed hebben in deze wereld en het heden verlóren te gaan.

214
De gemoedsstaat waarin wij een bepaalde gebeurtenis doorleven, en níét de
gebeurtenis zelf, bepaalt de toon en de kleur van onze herinnering daaraan.

215
Bewustzijn is kritiek op het onbewuste.

216
Tussen willen-doen en gedaan-hebben ligt alle ellende van onze aardse
menselijkheid.

217
Een ijdel man verheft zich op de verstandige daden door hem verricht; een wijs man
is alleen maar trots op zijn dwaasheden.

218
Een geletterd en een ongeletterd man kunnen elkaar verstaan en waarderen. Tussen
een geletterd en een halfgeletterd man is geen wezenlijke overeenstemming mogelijk.

219
Ons gehele bestaan wordt nieuw, wanneer ons het besef daagt, dat volmaakte
tegenstellingen altijd gelijktijdig aanwezig zijn, dat ieder voorwerp dus mooi én lelijk,
iedere bewering waar én onwaar is.
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De algemeen gebruikte uitdrukking: ik weet het zéker,
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geeft aan dat men ook iets onzeker weten kan. Dit nu lijkt mij de enige betrouwbare
vorm van weten.

221
Men doet het altijd voorkomen of bij een vraag een antwoord behoort. Voor de wijze
behoort bij de vraag een wedervraag.

222
Het is niet geheel uitgesloten dat men al twijfelend dwaalt; maar wie op grond van
zijn zekerheden een besluit neemt, vergist zich onvermijdelijk

223
Levenslust is ondenkbaar zonder tenminste één zekerheid, de enige welke ons
gegund is: dat wij sterven zullen.

224
Toekomstdromen zijn miskende herinneringen.

225
Het gevoel heeft op het verstand zijn onaantastbaarheid voor.

226
Men vergeet te dikwijls dat de aanstellerij de énige vorm is, waarin de geringen hun
verlangen naar een hogere levensvorm kunnen openbaren.

227
Het is verkeerd te spreken van het dierlijke in den mens. De mens begint pas waar
het dier ophoudt.

228
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Wij moeten niet smalend spreken over het dierlijke in den mens. Ik ben er zeker
van dat de dieren, zo zij spreken konden, met afschuw zouden gewagen van het
menselijke in het dier.
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229
Moraal is de codificatie van het zelfrespect.

230
Het is misschien mogelijk op een onbaatzuchtige wijze slecht te zijn; maar goed-zijn
brengt onherroepelijk hetzij innerlijke voldoening, hetzij de toejuiching der wereld,
dus een belóning mede. In deze gebondenheid aan voordeel schuilt de zwakheid
van iedere deugd.

231
De waarde van een pleidooi staat in geen verband met de waarde van cliënt en
zaak. De advocaat des duivels kan een bekwaam rechtsgeleerde en een edel man
zijn en een immoralist is tenslotte nog een moralist.

232
Voor iedere bevredigde begeerte komt er een andere in de plaats, die nog luider
om bevrediging schreeuwt.

233
Weten is betrekkelijk; niet-weten volstrekt.

234
Van wezenlijk belang in ons leven en het leven, is wat door onthouding níét tot stand
komt. Wat door daden opgericht wordt, blijkt immer vluchtig en daarenboven nog
schadelijk voor de enkele nadenkende mensen.

235
Het pijnlijkste in iedere lichaamspijn is de vernedering, dat wij hem niet door de
geest kunnen overwinnen.

236
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Men behoeft niet te stelen om een dief te zijn.

237
Men onderschat stelselmatig de moed, welke er voor nodig is om laf te zijn.
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238
Er zijn gelukkige en ongelukkige mensen zoals er blonde en bruine zijn. Zij die zich
verbéélden gelukkig te zijn, behoren tot de categorie, die het haar verft.

239
De onverschillige is een zegen voor zijn omgeving, een ramp voor zichzelf.

240
Volkswijsheid is een gezonde (blozende en dartele) en daarom wel bekoorlijke vorm
van domheid.
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5. Over de domheid
1
Een verstandig man weet altijd dat hij verstandig en hoe verstandig hij is; een dom
man weet nooit dat hij dom, noch hóé dom hij is.

2
Als puntje bij paaltje komt verstaat een domme man toch altijd nog iets meer van
een verstandige, dan een verstandige van een domme.

3
Een domme arme man is nooit zóó dom als een domme rijke man.

4
De dommen zorgen voor de éénheid; zij die denken, voor onderscheiding en
schakering.

5
De kiesvereniging en de reisvereniging hebben in duizend gestalten maar één gids
en één spreker: de Domheid.

6
De domheid ontleent aan het feit dat zij zichzelf niet kent een onwederstaanbare
drijfkracht.

7
De geweldige macht van de domheid schuilt in zijn algemeenheid en zijn
onherroepelijkheid.

8
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Zij die niet dom genoeg zijn om behagen in hun domheid te scheppen, redden de
schijn door zich idealisten te noemen.

9
De dommen moeten op grond van het zelfbeschikkingsrecht door hun eigen mensen
geregeerd worden.
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10
Men moet niet spreken van slecht en goed, doch van dom en iets minder dom.

11
De domme man vraagt naar het waarom der dingen in de verwachting van een
antwoord, de wijze met de zekerheid van geen antwoord.

12
Het doel van het onderwijs kan nooit zijn de domheid te bestrijden. Dat zou
onbegonnen werk zijn. Doch om haar aangenaam te camoufleren.

13
Gezond-verstand is verreweg het beste dat men bezitten kan, áls men geen verstand
heeft.

14
Ik weet nog steeds niet of het de gezondheid is die dom, dan wel de domheid die
gezond maakt.

15
De ingeschapen domheid van den mens blijkt reeds uit het feit, dat hij de nacht heeft
uitgekozen om te slapen.

16
Eerbied is de enige eerbiedwaardige vorm van domheid.

17
Het uit-één-stuk-zijn is een soort domheid, welke mij meer tegenstaat dan enige
andere, omdat zij die er behept mee zijn er prat op gaan en daardoor kwaadaardig
worden.

Jan Greshoff, Legkaart

18
De enige macht waar zelfs Onze Lieve Heer geen vat op krijgt, is de domheid.
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19
Een verstandig man kan wel eens even dom zijn, een dom man nooit verstandig.
Het is namelijk onmogelijk op een verstandige wijze dom te zijn, niet op een domme
manier verstandig.

20
De heldhaftigheid van de denkende mensen van nu bestaat daarin, dat zij bereid
zijn de domheid te aanvaarden als strijdmiddel tegen een nog dommer (en
gewelddadiger) domheid.

21
Iedere vorm van leven is een vorm van domheid.

22
Domheid is de olie in de levenslamp. Iedere verdieping van ons begrip brengt ons
dichter bij de dood. Waaruit blijkt dat een scherpzinnig man, bewust of onbewust,
de dood boven het leven verkiest.

23
Alleen domme en oude mensen hebben haast. Zij die jong zijn hebben het leven,
zij die wijs zijn de eeuwigheid voor zich.

24
Er bestaat slechts één duurzame en algemene Internationale, de Eerste en de
Laatste: die van de Domheid.
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6. Angst, ziekte, dood
1
Wie niet hartgrondig naijverig op de jeugd is, heeft het leven ook niet echt en vurig
lief.

2
Zolang wij jong zijn openbaren zich de jaargetijden in ons, wanneer we oud zijn óm
ons.

3
De ouderdom vangt aan juist op het ogenblik, waarin men vrede met de wereld sluit.

4
Ik benijd de jeugd, ook om de vele theorieën, die zij verkondigen en verdedigen kan
zonder zich in eigen en onze ogen belachelijk te maken.

5
De jeugd leeft in de toekomst, de ouderdom in het verleden. Het beslissend ogenblik
in ieder mensenbestaan is dàt waarin hoop in betreuren overslaat. Daar breekt de
lijn en wordt van stijgend, dalend.

6
Aan het verleden kunnen wij steeds met een zeker genoegen denken, omdat het,
zelfs als het niet aangenaam was, tenminste onschadelijk is; aan de toekomst die
wij duchten, nooit.

7
Het verleden boeit mij, omdat de mens er de hand in gehad heeft, méér dan de
toekomst.
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Wij kunnen slechts worden wat we zijn.
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9
Leren is bewustmaken van wat wij altijd onbewust geweten hebben. Wat wij aanleren
blijft ons immer vreemd.

10
Ontrouw is onafscheidelijk van het verschijnsel leven. Ook, neen vooràl: ontrouw
aan zichzelf.

11
Gewoonte is een besmettelijke ziekte, waarvan een afscheid ons genezen kan. Wie
voor deze remedie vreest, sterft lang voor zijn dood.

12
Aan de oever van een rivier staande hebben wij de zekerheid, dat daar voortdurend
ànder water aan ons voorbijvloeit en dat het altijd water is. Zo stroomt er
onophoudelijk een ànder leven door ons en het is altijd leven.

13
Men kan standvastig en karakterloos, veranderlijk en karaktervast zijn.

14
Verouderen is veranderen. Daarom worden zij die de verandering als het wezen
des levens liefhebben opgewekte en nieuwsgierige grijsaards.

15
Hij die zijn vergane vriendschappen verloochent, verarmt zich uit àngst voor wie hij
vroeger was.

16
Gevoelen kan het leven ons niet leren, wel afleren.
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Vrijwel allen worden wij geboren met de mogelijkheid
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tot gevoelen. Doch slechts de zeldzamen sterven er oud mede.

18
Slechts zij die geen herinneringen gespaard hebben, vrezen de ouderdom.

19
Jeugdherinneringen verstrekken ons alleen maar betrouwbare gegevens over de
oude dag van den schrijver die ze te boek stelde.

20
De vrolijkheid der jeugd is, bewust of onbewust, de maskering van een onbegrensde
angst. Waarachtige blijmoedigheid treedt pas op na de algehele ontgoocheling,
wanneer men het leven voldoende kent om de dood niet meer te vrezen.

21
Een goede opvoeder houdt zich jong met de levenslust van zijn pupillen, een slechte
maakt zijn pupillen oud met zijn verveling.

22
De jeugd leeft van verlangen en stelt zich een ouderdom voor oneindig rijker en
wijzer dan die, welke de ouders hem toonden. De ouderdom leeft van herdenking
en verbeeldt zich dat zijn jeugd oneindig schoner en heftiger was dan die, welke
zijn kinderen hem tonen.

23
Wat ik de jeugd het felst benijd zijn niet de dwaasheden, maar het onverstoorbare
geloof waarin die begaan worden. Wij, oude mannen, zijn op onze tijd niet minder
dwaas; maar wij gaan er prat op en dat ontneemt er voor ons alle voldoening, voor
de omstanders alle bekoring aan.

24
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Wat in mij de jeugd het sterkst boeit, zijn de talloze mogelijkheden, welke ikzelf
verzuimd heb.
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25
De ziekte vervreemdt ons van de wereld en verzoent ons daardoor met het leven.

26
De ziekte schept mogelijkheden, waar de gezonde mensen het bestaan niet van
vermoeden.

27
De slaap maakt het leven, de eeuwige slaap het eeuwige leven mogelijk.

28
Slapeloosheid is een geëxalteerd wakker-zijn.

29
De angst voor de dood is zo niet de enige dan toch de sterkste aandrift tot scheppen.

30
Ik zie overal angst. De levenswil is angst voor de dood, de scheppingsdrang angst
voor het vormloze, paardrift angst voor de vergankelijkheid, gemeenschapszin angst
voor de mensen.

31
Aangezien de angst een onafscheidelijk bestanddeel van het leven is, heeft de angst
ook deel aan het ontstaan van alle poëzie. Wie goed ziet herkent de angst in ieder
gedicht, doch zo verhelderd en doorzichtig, dat de argeloze beschouwer er doorheen
ziet, als door een wondervenster, waarachter hij de oneindigheid meent te herkennen,
een stil licht waarin alle tegenstellingen opgelost worden.

32
De kreet om een ‘gevaarlijk leven’ is een uiting van angst.
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33
Men kan zijn angst niet ontlopen, daarom moet men hem trachten om te zetten in
een drijfkracht.

34
Angst is een blijvende staat, welke slechts zo nu en dan tot ons bewustzijn doordringt.

35
De drang naar bezit is ook een vorm van angst.

36
Eén ding is honderdmaal erger dan doof zijn: goede oren te hebben, doch nooit een
stem te horen die ons roept.

37
De dood is het enige middel om het leven aannemelijk te maken.

38
Elk leven, ook het vlakste, kent een stijging en een hoogtepunt: de dood.

39
Elke hartstochtelijke liefde sluit de drang tot vernietiging van de geliefde in. Hij die
het leven diep en hevig bemint, beschouwt daarom de dood als de opperste
heerlijkheid.

40
De tragiek van het onherroepelijk huwelijk tussen dood en leven schuilt in het feit
dat het leven de dood verafschuwt en de dood het leven mateloos liefheeft.
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Zij die bij de dag leven, vrezen de dood bovenmate.

42
De dood is de derde dimensie; zonder een innige verhouding tot de dood geen
diepte.
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43
Uit de wijze waarop wij de dood aanvaarden, zal blijken of wij het leven bemind en
begrepen hebben.

44
Welk een troost voor de halven, dat zij tenminste gehéél doodgaan!

45
Het is de dood die het leven leefbaar maakt.

46
Als een plant in de aarde, wortelt de mens in de dood, waar hij zijn levenssappen
aan onttrekt.

47
Het enige voordeel van een tijd als deze is, dat hij het afscheid van de wereld
vergemakkelijkt.

48
Ik heb één ernstig bezwaar tegen de dood: dat hij zo commun is.

49
Voor de een is de dood een begin, voor de ander een einde. Als men de dood als
een begin erkent, kan men naar hem verlangen of hem vrezen. Als men hem als
een einde beschouwt nabijwensen of in angst afwachten. Maar altijd is het de dood,
en onze houding tegenover hem, die ons gehele leven bepaalt.

50
Leven en dood zijn onherroepelijk verbonden. Dit kernfeit bepaalt twee soorten
mensen, die op geen enkel punt tot overeenstemming kunnen komen: zij voor wie
het leven plus, de dood min; zij voor wie de dood plus, het leven min is
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51
Het eist meer zielskracht om met een onherroepelijke ondergang dan met de eeuwige
zaligheid te rekenen.

52
Zij die de dood vrezen, kunnen het leven niet oprecht verheerlijken. Want het leven,
dat zij geloven lief te hebben, zou zonder de dood afzichtelijk en een helse marteling
zijn.

53
Het is alléén het dier in den mens dat leven wil.

54
Waarom leven wij? Dat lijkt mij nogal eenvoudig: omdat er geen ander middel bestaat
of denkbaar is om dood te gaan.

55
Gezonde mensen zijn, door hun gezondheid, bekrompen omdat er grote en
belangrijke levensgebieden zijn, welke ons alléén door de ziekte ontsloten worden.

56
De dwazen leven in de waan dat het leven een normale staat vertegenwoordigt en
de dood een betreurenswaardig ongeval. Het is anders. De dood is oneindige
eenheid, slechts even verstoord door het betreurenswaardig accident, dat leven
heet.

57
Niets doet ons zo innig naar de dood verlangen als de slapeloosheid.

58
De slaap is een vaderland.
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De beelden van den burgerman zijn altijd vals. Ik zeg: het leven is koud, de dood
is warm.
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60
Het is de dood die onze kussen kruidt.

61
Slapeloosheid is een protest tegen de halfheid van de slaap.

62
Ieder afscheid is een oefening voor een gewillige dood.

63
Ik heb er geen bezwaar tegen dat enkele mensen het leven prijzen: tous les goûts
sont dans la nature. Ik zou graag alleen willen weten op welke gronden?

64
Ik ken niet één steekhoudend argument, dat vóór het leven en tegen de dood pleit.

65
Zij die op hun zinnen teren, verheerlijken het leven, die hun hersenen gebruiken
verkiezen de dood.

66
Wanneer men aanneemt dat de dood geen einde kan zijn, moet men er ook vrede
mee hebben, dat de geboorte geen begin is. Een eenzijdige oneindigheid is niet
denkbaar.

67
Geboorte is een afscheid. De warme beslotenheid, welke wij verlaten hebben en
waar wij ons leven lang onbewust naar hunkeren, hopen wij in de dood terug te
vinden.
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68
Zij die het leven om 's levens wil verheerlijken, overschatten de waarde ervan en
bedriegen zichzelf. Het leven ontleent zijn zin en verhevenheid aan het feit dat het
de dood mogelijk maakt.
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69
Het is niet waar dat alle mensen gelijk zijn voor de dood. Ook Hein herkent op het
gegeven ogenblik de zijnen. Het is immers niet van belang dat wij sterven, doch
hóé wij sterven.

70
Als wij de totaliteit en de bestendigheid op de goede wijze liefhebben, zoeken wij
die in de dood.

71
Alles weten en niets weten is hetzelfde: de dood.

72
Het dwingend verlangen naar volmaaktheid is de bitterste kwelling, welke den mens
opgelegd kan worden. Hij hunkert dan naar wat het vlees hem doet vrezen: de dood,
de énige volmaaktheid door hem ooit te bereiken.
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VI Besluit
De dichter tegen de wereld
1
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Er werd in dit boekje uitsluitend gehandeld over onwereldse, ja, tegenwereldse
zaken. En ik ben er heilig van overtuigd dat het daar nu en immer de juiste tijd voor
is. De verschijnselen, welke wij verbijsterd waarnamen, waarnemen en waar wij
ongevraagd bij betrokken worden, leveren, helaas ook nu na de oorlog, een
schouwspel op zo weerzinwekkend, dat wij ons alleen kunnen handhaven, zolang
wij in de gelegenheid zijn ons er zo nu en dan aan te onttrekken. Wij moeten, om
niet van verdriet en schaamte te sterven, kunnen vluchten. Waarheen, nu de aarde
bedorven is? Naar de verrukkingen der poëzie. De poëzie is nu, ja nú, belangrijker
dan ooit te voren, omdat zij de Volmaakte Tegenstelling tot onze dagelijkse
vernedering en onze dagelijkse pijn geworden is. Er is geen keuze. Men moet zich
een toegang weten te verschaffen tot de onaantastbare heerlijkheid der poëzie of
ondergaan in het slijk en bloed van deze wereld. Ik wil de gezegende dwaasheid,
die poëzie heet en die te velen onbedacht uit hun bestaan gebannen hebben,
bereikbaar maken. Om haar te naderen behoeft men kennis noch ervaring. Maar
men moet er tot in het diepste der ziel van overtuigd zijn, dat het aardse leven niet
het waarachtige leven is, dat wij niet voorbestemd zijn tot handelen, doch tot
overpeinzing. Ik ben immer ongevoelig gebleven voor de aantrekkelijkheden, welke
naar men mij van jongsaf verzekerde, aan het voortmaken verbonden moeten zijn.
Integendeel, het treuzelen leek mij zowel vermakelijker als verstandiger. Ik ben daar
nog steeds van overtuigd en denk dat ik het daarom niet verder heb kunnen brengen
dan tot schrijver en dan nog één die men, terecht, niet ernstig opvat. Het kan mij
niet ten kwade geduid worden als ik op mijn beurt de ernst van ‘men’ onernstig acht.
Er is mij wel eens verzekerd dat voortvarendheid in handelszaken en politiek zo
nu en dan nodig kan zijn. Als dat waar is, word ik er slechts door gestijfd in mijn
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ingekankerde afkeer van die aangelegenheden. Mijn persoonlijke ervaring heeft mij
echter geleerd, dat de zakelijkheid der zakenlieden veel van haar stuwkracht en
doeltreffendheid verliest, zodra het op betalen aankomt. De politici trof ik zelden
dynamisch aan bij het inlossen van beloften. Ik vrees werkelijk dat dom en
doortastend altijd samen moeten gaan. In de maatschappij ontkent men dit verband,
desnoods tegen beter weten in, omdat de mannen van de daad nog steeds kans
zien de lakens uit te delen in weerwil van het feit, door niemand ontkend, dat zij
alles verkeerd doen en het bestaan tot een hel maken, terwijl het toch werkelijk heel
aardig zou kunnen zijn. Stel u voor een leven zonder dienstkloppers en betweters,
zonder steekneuzen, geestdrijvers, kruidjeroermeniets, zendelingen en
schoolmeesters, een leven zonder kippendrift, nieuwsgierigheid, bemoeizucht,
zonder de begeerte om bij en er bij te zijn, zonder verlangen naar het nieuws en
het nieuwe; kortom zonder de twee kwade machten, die ik het meeste haat omdat
ik ze verantwoordelijk stel voor vrijwel al onze ellende: het nut en de haast.
Het is verbijsterend hoeveel goede bedoelingen en gedachten onnodig omgezet
worden in daden, welke een ieder met afschuw vervullen. We moeten heel lang,
eerlijk en innig overwegen en dan niets doen. Iedere daad lijkt mij een onzalig
uiterste, waar wij slechts toe over mogen gaan, als het volstrekt onmogelijk is ons
ervan te onthouden. Iedere daad, óók de beste, blijft een toegeving aan onze vijand:
de wereld. Het kunstwerk is een daad, die zijn straf in zichzelf draagt: want het is
nooit zo gaaf, zo zuiver, zo edel als de kunstenaar zich heeft voorgesteld. Iedere
gedachte, ieder gevoel wordt op de korte baan van binnen tot buiten geschonden
en bezoedeld. De kunstenaar kan alleen maar een verontschuldiging en een
rechtvaardiging vinden in de zekerheid, dat hij niet mocht verzuimen wat hij deed.
Hij draagt dus en met reden de verantwoordelijkheid aan zijn duivel over. Niet het
instrument is schuldig, doch de bespeler. Wij schrijven, als we het eerlijk met

Jan Greshoff, Legkaart

301
onszelf en de letterkunde menen, alleen maar wannéér niet-schrijven ons onmogelijk
is. Het geheim van een rechtschapen kunstenaarsbestaan schuilt in het ouderwetse
gezegde: doe wat je niet laten kunt, met de aanvulling: maar dan ook niets méér.
Deze opvatting waar ik voor geen goud afstand van zou willen doen, strookt in geen
enkel opzicht met die, nog steeds hier en daar in zwang, van de verdedigers ener
sociale kunst. Zij die nog steeds geloven en verkondigen, dat de wereldse
gebeurtenissen een wezenlijke invloed uitoefenen op de onwereldse, welke in hun
onderlingen samenhang het onvatbaar begrip poëzie vormen, vergissen zich deerlijk.
Een verband tussen de letterkunde en wat men gemeenzaam de werkelijkheid
noemt, komt ten hoogste zo nu en dan tot uiting in de keuze der onderwerpen en
in het gebruik van enkele tijdelijk geliefkoosde woorden. Ik heb er bezwaar tegen
wanneer men aan zulke bijkomstigheden te veel belang gaat hechten. Gedurende
de wereldoorlog van 1914-18 dienden zich talloze opgewonden waarzeggers aan,
die op hoge toon mededeelden, dat álles (en dus ook de letterkunde) na de
wederkeer van de vrede volkomen veranderen zou. Men had van des morgens
vroeg tot het naar bed toe gaan de mond vol van een nieuwe samenleving, een
nieuwe mens en een nieuwe kunst. Ik heb dit verschijnsel indertijd met een innig
welbehagen waargenomen, omdat ik toen de ondergang van het gehate woordje
‘nieuw’ voorzag. Het gebruik van oud en nieuw behoort tot de handel in
kledingstukken en aanverwante vakken beperkt te blijven. Kunst streeft naar
tijdeloosheid. Poëzie is onveranderlijk. Vandaar dat een Middeleeuwse minneklacht,
een sonnet van Hooft en een liedje van Breeroo ons even diep en op dezelfde wijze
ontroeren als zij het ontvankelijke tijdgenoten deden en het ons toeschijnt of zij
gisteren geschreven werden. Wanneer iemand mij toevertrouwt, dat hij niet van
‘moderne’ poëzie (of schilderkunst of muziek) houdt, dan weet ik daardoor alleen
reeds dat hij zich alleen maar verbeeldt de oude poëzie te beminnen. Er
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is per slot van rekening, gelijk ik voorzien had, in 1918 en na 1918 op het gebied
der letterkunde niets veranderd; dat wil zeggen: de veranderingen welke zich
luidruchtig aankondigden en opzichtig voltrokken, bleken achteraf en bij nadere
beschouwing alles behalve nu juist veránderingen te zijn, vluchtige en oppervlakkige
verschijnselen die de kern onaangetast lieten. Toen de oorlog op dit gebied niet het
gewenste gevolg bleek te hebben, stelde men zijn hoop op de Russische
omwenteling, die op zijn beurt álles, dus ook de poëzie, met huid en haar zou
verzwelgen en spik-splinternieuw teruggeven. Maar uit Rusland kwamen al spoedig
berichten betreffende de bijval die ‘La Belle Hélène’ aldaar oogstte! De beginselvaste
aanhangers van een vernieuwing door dik en dun wendden zich tot de crisis. Maar
ook de crisis bleek niet bij machte de poëzie te wijzigen. En toen wachtten zij, gereed
zich door iedere schijn te laten bedriegen, op het einde van de wereldoorlog die
(ditmaal waren ze er zéker van!) alles, alles, alles op zijn kop zou zetten en
binnenste-buiten-keren.
Poëzie, leven en dood vormen een verbond dat onbereikbaar is voor de
wissewasjes, waar wij in onze ijdelheid als wereldgeschiedenis een onverdedigbare
ophef van maken. Wie poëzie-van-deze-tijd eist, toont een dwaze aandacht voor
het bijkomstige en geen begrip van waar het in poëzie om te doen is. In een tijd als
deze is het meer dan ooit nodig zich te bezinnen op de grondbeginselen, waarop
onze levens- en kunstbeschouwing gegrondvest is. Er klonken en klinken zoveel
leuzen door elkaar en de leurders van verschillende richtingen doen zó hun best,
dat het ons soms begint te duizelen. Het leek mij van belang om te midden van het
oorlogsgeweld een aantal opvattingen waar wij van oudsher aan gehecht waren, in
veiligheid te brengen. Wij zijn er aan gehecht en wij brengen ze in veiligheid, omdat
ze ons béste bezit vormen. Wie werkelijk voor ongeestelijke aangelegenheden voelt,
moet deze onaantastbaar maken voor onze twee vijanden: de ac
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tualiteit en de politiek, die in een nauw en duivels verband met elkander staan.

2
Het is nog steeds de grote mode onder een groep heren-letterkundigen en onder
het publiek, dat hen volgt, om mede te doen met wat men noemt: de brede
maatschappelijke bewegingen van onze tijd. Een schrijver, die zich zelf ook maar
enigermate eerbiedigde, behoorde niet alleen op de hoogte te zijn van de binnenen buitenlandse politiek, maar hij was ook verplicht te schrijven over het havenbedrijf
in verband met de werkstakingen, over Sovjet-Rusland, over het droogleggen van
de Zuiderzee; over de crisis in het bouwbedrijf en over nog honderdduizend dingen
welke dagelijks de dagbladen tot een zo hopeloze en troosteloze leesstof maakten
en maken. De natuur en het spel worden langzamerhand, en zijn soms reeds geheel
en al uitgeschakeld en wanneer men iemand eens erg vernederen wil, zegt men,
dat hij in een ivoren toren woont. De ivoren toren is al vrij oud, maar doet nog altijd
opgeld. Het is een geliefkoosde uitdrukking geworden, welke in geen letterkundig
twistgesprek ontbreken mag. En, zoals het altijd gaat, op het laatst verliest men de
verbinding met de begrippen, welke achter de woorden verborgen liggen en niemand
vraagt zich meer af, wat er eigenlijk mee gedoeld wordt. Zonder enig begrip van de
staat van zaken neemt men op gezag aan, dat het verblijf in een ivoren toren iets
ontzettend slechts en afschuwwekkends is. Ik begin echter meer en meer liefhebberij
in het bewonen van een naar de hoogte gebouwd perceel van dit edele materiaal
te krijgen. Omdat ik meer en meer de nutteloosheid voel van de bereddering, welke
er in politieke kringen om de vluchtigheden van de dag gemaakt wordt. Het valt niet
te ontkennen, dat de maatschappelijke proefnemingen van Rusland een zekere
betekenis in de wereld gehad hebben. Men mag daarbij toch niet vergeten, dat ook
de Unie der Sovjetrepublieken ééns in elkaar zal storten, terwijl
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de nachtegaal tot aan het einde der wereld zal zingen. En het droogleggen van de
Zuiderzee is, wanneer men de vaklui mag geloven, een kostelijk stuk werk, maar
toch nooit zó boeiend en zó raadselachtig als het groeien van een plant. Wanneer
men ons aanraadt om deel te nemen aan de gebeurtenissen van onze tijd, dan
geeft men ons een zeer verkeerde raad, dan wil men, dat wij ons mengen in tijdelijke
beredderingen, in schunnige aangelegenheden, die uitsluitend de stof raken en
waarvan wij het gewicht alleen in een ijdele opwinding overdrijven kunnen. Hoe
eindeloos crisis en oorlog ook schijnen, er komt altijd een eind aan. Maar de zon
gaat altijd op en altijd onder. Aan die regelmaat komt geen einde. Onze noden
vormen in al hun samengesteldheid ten slotte niets anders dan een voorbijgaande
belemmering. Wordt één van de wezenlijke levenswaarheden: liefde, vriendschap,
zielsdrift er door aangetast of ook maar één haar gewijzigd? Neen! Duizendmaal
neen!
Wanneer men tegenwoordig iemand ontmoet, die zich democraat noemt, geeft
hij ogenblikkelijk hoog op over de orde en de tucht, alsof orde en tucht het
begeerlijkste ter wereld zijn! – En nog steeds houdt men vol dat het fascisme in den
beginne toch zo veel goeds had! Men verzuimt nooit daarbij te vermelden, dat dank
zij de grote man de treinen precies op tijd vertrokken en precies op tijd aankwamen.
Ik heb het oude Italië van vóór de oorlog goed gekend en ik moet bekennen, dat
het speels vernuft gelijk het in het spoorwegverkeer tot uiting kwam, mij er nooit
gehinderd heeft. Grilligheid, slordigheid, zorgeloosheid zijn bijna altijd kentekenen
van een hoger bestaansbegrip en hebben in elk geval een onmiskenbare bekoring.
Ik herinner mij nog altijd den stationschef van een kleine Italiaanse plaats, die aan
een opgewonden standje, zich beklagend over een trein die drie uur te laat was,
antwoordde: ‘Maar, mijnheer, wat betekenen nu drie uur ten opzichte van de
eeuwigheid?’ Deze stationschef kende het leven beter dan de gladgeschoren
sinterklaas Benito Mussolini met
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al zijn zwarte knechten te samen. En inderdaad, wanneer nu eens, dank zij een
dwinglandij, welke onder gepensionneerde kolonels en opgeschoten blaaskaken
zelfs nu nog altijd een paar aanhangers en verdedigers vindt, enige stoffelijke
regelingen verbeterd zouden kunnen worden: wat dan nog? Worden wij daardoor
beter, vrijer, gelukkiger? Verdiept en verrijkt dat ons leven? Wanneer wij eerlijk zijn,
moeten wij ons bekennen dat alles, werkelijk en letterlijk alles, waar de kranten vol
van staan en wat tot wereldgebeurtenis opgeblazen wordt, aan de wezenlijke
behoeften van onze geest en ons gemoed voorbij gaat. In laatste aanleg hadden
wij, die immer het innerlijk leven verheerlijkten, met bruine, groene of zwarte hemden
niets van doen, doch evenmin met het Verdrag van Vieren, den Gouden Standaard,
met de Bond, de Vakgroep en de Organisatie.... en zelfs deze rampzalig oorlog,
welke nog steeds ons lot mede bepaalt, is en blijft desondanks een aardse
aangelegenheid. Dat is alles een redeloos kinderspel. En of het ons baat brengt of
ons onze welstand ontneemt, is in laatste en hoogste beschouwing van geen enkel
belang. Wat wij broodnodig hebben is inderdaad een Ivoren Toren, maar dan met
een stukje tuin daar omheen. Wat wij nodig hebben is een gematigde, rustige
verstandhouding met de buitennatuur en met de diepste, zuiverste krachten in ons
zelf. En het merkwaardige is, dat wij die ivoren toren nu, juist nu hij in opspraak
gebracht is, dringender behoeven dan ooit te voren. Vroeger, vóór de oorlog, was
de wereld voor een redelijk mens nog bewoonbaar. Nu niet meer. Nu moet die
verloren enkeling een beschermd plekje hebben, waar hij, uit de ratelende waanzin
van het dagelijks bedrijf gevlucht, zich geheel kan wijden aan liefde, overpeinzing
en zelfvervolmaking. De schrijvers, die geloven een taak ten opzichte van hun volk
te hebben, zijn verplicht om alle ivoren torens weer in ere te herstellen. Van alle
dingen hebben wij de stilte het meeste nodig. En bovenal: de eenzaamheid. En voor
de rest kunnen wij de wereld dan de wereld laten, in
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het besef dat al het wereldse kortstondig en van geringe waarde is.

3
Slechts gedurende een kort tijdperk van mijn bestaan, van 1933 tot 1939, heb ik mij
met hart en ziel ingespannen voor de dingen van de dag. Niet omdat deze mij belang
inboezemden, noch omdat ik er een blijvende waarde aan toekende; uitsluitend
omdat ik het mijn plicht tegenover mezelf achtte de wijze van denken en leven,
welke ik vertegenwoordig, met hand en tand te verdedigen. Het is noodzakelijk zo
nu en dan zichzelf in een bittere tegenstelling te bevestigen. Deze behoefte is het
duidelijkst uitgesproken door Julien Benda: ‘Je voudrais qu'il existât comme une
affaire Dreyfus en permanence, qui permet de toujours reconnaître ceux qui sont
de notre race morale et les autres; au lieu que, dans le mensonge de la vie courante,
ces distinctions sont estompées et je dois, parce qu'ils s'élèvent d'un certain ton et
d' une coupe d'habits, serrer les mains de gens que je méprise pleinement’.
Mijn strijd, onze strijd tegen de voorstanders van een totale staat, had in wezen
al heel weinig te maken met wat in de wandeling politiek heet. Het was ons niet om
enig stelsel te doen, wij verfoeiden alle stelsels. Wij twijfelden er aan of er ooit één
partij bestaan, één stelsel uitgedacht zou worden, dat onze geestelijke en zedelijke
behoeften ook maar voor een gering deel bevredigde! De staat, ook het vrijzinnigste
gemenebest, is nu eenmaal de aartsvijand van ieder mens die de eenzaamheid
nodig heeft om zichzelf te worden. Zij die slechts simpele tegenstellingen kunnen
bevatten, deden het voorkomen of de strijd tegen het fascisme in zijn verschillende
schakeringen, een strijd vóór de democratie moest zijn. Ik wens een duidelijk
onderscheid te maken tussen beginselen en hun verwezenlijking in de wereld. Ik
kan mij desnoods warm maken voor de stellingen van een zuivere volksregering,
doch ik ver
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foei wat daar in de praktijk uit voor komt. Zodra een stelsel ophoudt een geestelijke
bouworde te zijn, verlies ik er alle belangstelling voor. Wat is er op aarde en onder
de handen der mensen van de hoge idealen van het christendom terecht gekomen?
Het enige wat ik nastreef is de bestendiging van een bestaansmogelijkheid voor
hen die zonder een grote mate van vrijheid niet gedijen kunnen. Mijn voorkeur gaat
dus uit naar de maatschappij die de geriefelijkste zelfkant openlaat. Alleen daar kan
ik leven, zoals ik wil en moet leven. Zoals de scheldnaam van geus trots en
overmoedig tot erenaam gekozen werd, zo sieren de kunstenaars zich met wat voor
hen de hoogste titel is, die van paria. Zij zijn de uitgestotenen uit iedere samenleving
en zij gaan daar prat op, omdat een samenleving, ook de beste, uitsluitend denkbaar
is als een vernuftig samenstel van leugens en bedrog. Zij hebben één doel: daar
op geen enkele wijze medeplichtig aan te zijn, geen enkele verantwoordelijkheid
voor te erkennen. De partijen, die voor en gedurende de oorlog openlijk tegenover
elkaar stonden en die zich fascisten en democraten noemden, praatten beide over
een nieuwe orde, welke na de oorlog gesticht zou worden. En het pijnlijke is dat
maatregelen, welke de democraten ons beloofden, bedenkelijk veel geleken op die,
welke de fascisten aanbevalen en nog steeds aanbevelen. Zodra men begint te
urmen over het gezag, liefst met een hoofdletter, gaat de aardigheid en de
waardigheid er voor mij af. Ik houd mij aan het duidelijke woord van Denis Diderot:
‘Aucun homme a reçu de la nature le droit de commander aux autres.’ Elk gezag
berust op brutale aanmatiging en een orde, of die nu oud of nieuw is, gaat altijd
dwars tegen de levensbelangen van kunst en kunstenaars in: zij immers scheppen
hun eigen orde in het kunstwerk. Men moet zich wachten voor een al te romantische
voorstelling van deze staat van zaken! Wij zwerven niet door het donker, gereed
om onze slag te slaan zodra wij de kans schoon zien: wij zijn geen bommenwerpers
en geen oproerkraaiers.
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Integendeel, wij zien er op het oog uit als rustige, eenvoudige staatburgers. Dit is
op de duur gebleken de meest doeltreffende maskerade te zijn. Wij onttrekken ons
zelfs niet aan de bittere plichten, welke de staat zijn horigen oplegt. Wij onderwerpen
ons aan die ongerijmde plagerijen, welke als wetgeving aangediend worden,
aanvaarden de weerzinwekkende levensgewoonten welke deze samenleving
aanprijst en bevordert, wij laten ons weerloos plukken en verzetten ons niet wanneer
het geld, ons afgetroggeld, gebruikt wordt voor doeleinden welke wij verfoeien. Maar
(en daar komt het op aan) wij zijn geen slachtoffers. Wij laten ons niet bedotten. Wij
kennen de volstrekte waarden van alle ambtelijke stellingen, handelwijzen,
verklaringen en maatregelen. Wij doorzien de liederlijke leugens waarop recht en
regel gegrondvest zijn; onderwerpen ons aan het geweld, maar geschraagd door
de innerlijke overtuiging, dat wij met dit onzuivere bedrijf innerlijk niets van doen
hebben. Wij zorgen er voor ons door geen uiterlijke kentekenen te onderscheiden
van de slaven, de gezeten burgers, om des te dieper in hun schuilhoeken te kunnen
doordringen. Men vergist zich deerlijk wanneer men meent dat omwentelingen tot
stand gebracht worden door de openlijke opstandelingen. Wat men de Franse
Revolutie noemt, was niets anders dan het opruimen van de stoffelijke overblijfselen.
Het eigenlijke werk, de innerlijke verandering, welke aan iedere uiterlijke verandering
voorafgaat, was voltooid door de grote schrijvers van de achttiende eeuw, door
Diderot, Voltaire, Rousseau, die het koninklijk stelsel volgens alle regelen der kunst
uitgehold hadden tot het brozer dan een kaartenhuis geworden was. Volkomen
dezelfde gang van zaken konden wij met eigen ogen bij de omwenteling in Rusland
waarnemen. Zodra het om feiten en daden gaat, zijn we midden in de politiek. Maar
de kunstenaar, die een afkeer van alle feiten en daden en dus van politiek heeft,
vervult zijn verborgen taak vóór de politici aan bod komen. En eerst wanneer de
bovenaardse voor
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bereidingen voltooid zijn, is het mogelijk op aarde iets te bereiken.
Ik doe hier een beroep op de goede trouw en het bevattingsvermogen van mijn
lezers. Wanneer men beweert dat ik hier opstand tegen het wettelijk gezag predik,
heeft men tegelijk ongelijk en gelijk, ongelijk in de wereld, gelijk wanneer men de
wereld verlaat. Het is moeilijk een gehoorzamer en geduldiger staatburger te vinden
dan ik! Maar ik wéét dat iedere staatsvorm een aardse en dus een beperkte strekking
heeft en dat ál wat men hier regelt, schikt, bestelt en gebiedt van nul en gener
waarde is sub specie aeternitatis. Men kan van mij min of meer gedwongen eerbied
eisen; doch niet dat ik waarde ga hechten aan wat ik, met mijn volle overtuiging,
waardeloos acht. Men moet zich dus vooral niet voorstellen dat zij die mijn opvatting
delen, zich tegen het kapitalisme wenden! Wanneer, wat de hemel verhoede, dit
door het communisme vervangen zou worden, gaan wij (met onze, dat wil zeggen:
geestelijke middelen) het communisme bestrijden. De dichters hebben geen
voorliefde voor enige aardse orde, ze verfoeien iedere staatsvorm, omdat die altijd
gericht is tegen de mens die ik voorsta, de mens-voor-zoverre-hij-onaards is.
Wij stuiten hier weer op de Volkomen Tegenstelling: de wereld tegenover de
poëzie. Ik neem hier poëzie in zijn hoogste betekenis, welke zich niet tot de dichtkunst
beperkt. Of wil men een andere formule: de rede tegenover de poëzie, die tot ver
voorbij de uiterste mogelijkheden doorgevoerde onredelijkheid is (‘II faut déraisonner’
zei Musset). Men moet er zich bij neerleggen, dat er twee orden bestaan, welke
tegen elkander gericht zijn. De wereldse orde wordt beheerst, in het beste geval,
door het verstand, de hemelse door een wetgevende macht, waar wij geen
doeltreffende naam voor gevonden hebben, maar die wij beurtelings: Liefde, Ingeving
of God noemen. Omwentelingen nu ontstaan, wanneer de geestelijke orde zich
tegen de wereldse orde richt. In de Romeinse samenleving bracht het Christen
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dom, dat geheel gebouwd is op de geringschatting van het aardse, een verandering,
als er nog geen geweest was en geen meer komen zou. De Ziener, de Dichter, de
Prediker richt zich altijd tegen de wereld en als hij dat niet doet, houden zij daardoor
meteen op Dichter, Prediker, Ziener te zijn.
En om nu tot de dichters in onze tijd terug te komen. Het is dus mogelijk, dat zij
een onbesproken leven leiden, de maatschappelijke zedewetten getrouwelijk
nakomen, hun belasting op tijd en zonder veel gemor betalen, met Hare Majesteit
thee drinken en lid van de Algemeen Nederlandse Wielerbond zijn; het is zeer goed
mogelijk dat zij zich in het dagelijks bestaan in niets van hun medemensen
onderscheiden, maar.... zodra zij zich als dichter uiten, worden zij door dit feit alleen,
de onverzoenlijke vijand van de wereld en dus van die staat, die de wereldse orde
vertegenwoordigt. Ja, zelfs indien een dichter een ode zou schrijven ter ere van het
staatshoofd en daar blijkt werkelijk poëzie in te schuilen, dan is het lofdicht, in zoverre
het poezie is staatsgevaarlijk. En als ik staatsman was en in de staat geloofde, zou
ik als axioma stellen, waarnaar ik al mijn daden richtte: ‘la métaphysique, voilà l'
ennemi’! Revolutie (en dat is misschien de gevaarlijkste vorm) betekent hier: de
overtuiging dat ons ware leven zich elders afspeelt. Waar? Zeker niet op deze wereld
en in deze samenleving. Wie zich tot de eeuwigheid richt kan de steeds wisselende
stelsels, telkens weer als Nieuwe Onverbeterlijke Orde aangeprezen, niet ernstig
opvatten. Hij beoordeelt ze alleen naar hun meerdere of mindere schadelijkheid.
Men kan niet poëtisch leven zonder het Absolute te zoeken en er is geen staat
denkbaar, die niet op het Compromis gebouwd zou zijn; daarom zijn allen, die het
Absolute zoeken, de natuurlijke vijanden van de staat, niet van een bepaalde staat
of staatsvorm, maar van alles wat van verre of nabij met het compromis in verband
staat. Het bovenzinnelijke is een sprengstof, het gevaarlijkste wapen tegen de
wereld. Het is de taak der dichters de mijnen
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te leggen en de lont aan te steken. Laat men toch nooit vergeten dat de gruwelijkste
oorlog kinderspel is, vergeleken bij de strijd tussen hemel en aarde, welke slechts
tot een einde komt door het einde van deze planeet.
Het was een tijdelijk en beperkt belang dat de wereldheerschappij niet op Duitsland
overging, maar het is van oneindig wijder en duurzamer belang dat de hemelse het
wint van de aardse mens. En in die oorlog vormen de dichters de voorhoede van
het Goddelijke leger. Het moet erkend worden, dat voor wie denkt als ik, de wereld
en de tijd waarin wij leven niet belangrijk meer zijn en in de gegeven omstandigheden
bovendien nog weerzinwekkend. Dit boekje werd geschreven tegen de
gemeenschapskunst; tegen de stelling dat de kunst de tijd van zijn ontstaan moet
verbeelden; tegen de vitalisten, de actualisten en de futuristen. Het wordt gevormd
door een reeks variaties op een thema van Vondel: Eeuwig gaat voor Ogenblik.
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