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Marsman omstreeks 1935.
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Inleiding
‘Het ergste in de literatuurgeschiedenis: te zien hoe een stuk van mij verleden is
geworden, historie, verstening, het ligt in een museum, een mausoleum, het ligt op
een kerkhof en verspreidt lijkenlucht’, aldus de dichter van Tempel en Kruis in een
van zijn autobiografische stukken: Naamloos en ongekend. Hij zou de herinnering
aan het feit, dat hij verzen had gepubliceerd, uit het geheugen van de mensen willen
uitwissen; wat hem hinderde was de ‘onzuivere zelf-verdubbeling’, die zijns inziens
aan publikatie ervan inherent was. Maar men kan nu eenmaal niet ongedaan maken
wat men heeft geschreven en ook Marsman kon er niet aan ontkomen, te worden
ingelijfd bij de literatuurgeschiedenis. Niet alleen vanwege zijn werk, maar ook
vanwege de functie, die hij in de letterkunde in de tijd tussen de twee wereldoorlogen
heeft gehad.
De geschiedenis van zijn leven is arm aan opzienbarende gebeurtenissen: in
maatschappelijk opzicht is er weinig te berichten, en als schrijver voelde hij niets
voor het brede, vlotte en officiële succes; God verhoede dat ze ooit met een lintje
aankomen: ‘tenslotte’ is een dichter geen minister of tramconducteur, schreef hij
eens.
Marsmans biografie is de geschiedenis van zijn vriendschappen; ook zijn
activiteiten in het literaire bedrijf van zijn tijd laten zich beschrijven binnen het kader
van deze vriendschappen, die ook in dit verband een dominerende plaats innemen.
Zijn poëzie laat zich trouwens lezen als een commentaar van zijn leven, maar aan
de andere kant zijn de biografische personalia soms verhelderend voor zijn werk. De
omstandigheden, waaronder hij werkte, de invloeden, die hij heeft ondergaan, de
gedachten- en associatiewereld, waarin hij leefde - dit is alles van belang voor hen,
die iets naders willen weten van de mens, die het werk dat hen boeit, heeft gecreëerd.
Jongeren, heeft Gide eens opgemerkt, zijn altijd veel receptiever, en worden door de
stroming-inde-tijd meer bewogen dan zij zelf weten. Voor Marsmans
‘expressionistische jaren’ geldt dit in hoge mate. Het élan van zijn jeugdjaren is ook
voor zijn verdere leven beslissend geweest: met een volstrektheid, die uitzonderlijk
is, heeft hij zijn leven gericht op zijn werk. Hij kòn niet anders dan uitsluitend leven
voor zijn dichterschap en hij gaf ook zijn advocatenpraktijk op omdat deze hem te
veel beslommeringen gaf en hem remde in zijn werk.
In fysiek opzicht was hij weinig vitaal - het ‘vitalisme’ dat aan zijn naam wordt
verbonden is hoogstens kenmerkend voor zijn poëzie - maar de gedrevenheid, die
hem als dichter bezielde gaf toch aan zijn figuur iets dynamisch - als hij zich voor
iets inzette deed hij dat ook met zijn gehele persoonlijkheid - en dit karakteristiek
levendige, snelle, ook wel adolescente, is het beeld, dat aan zijn tijdgenoten zo
vertrouwd is, zoals ook een foto hem toont, lopend langs het strand: le coeur et les
cheveux au vent.
‘Hij wilde’, heeft een van zijn vrienden geschreven, ‘steeds geïnspireerd worden’,
en als deze inspiratie niet van hen kwam, dan verwachtte hij die van zijn reizen, of,
later vooral, van de eenzaamheid. Wat poëzie voor hem betekende kan men in zijn
werk nalezen. Poëzie was voor hem geen ornament in het leven, maar het essentiële
waarvoor hij leefde: ‘voor het geluk van dertig woorden, stuk voor stuk gezuiverd
door den tijd’. Zulke uitspraken zijn bij Marsman geen ‘literatuur’, maar geven de
sleutel tot het inzicht in zijn wezen. De levensfunctie bij uitstek was voor hem het
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creatieve vermogen: poëzie was voor hem de slagader van het leven. Nergens in zijn
sterk autobiografische werk heeft hij zich zo volledig uitgesproken over wat hem
bewoog als in zijn gedicht Afscheid van het dorp: van alles wilde hij afstand doen,
als ‘de koorts der poëzie’ maar werd aangeblazen.
Deze gedrevenheid komt ook in zijn werk tot uiting en mèt het élan en de
helderheid, die zijn poëzie kenmerken, kan men hierin de verklaring vinden van de
bijzondere aantrekkingskracht, die Marsmans poëzie nog steeds uitoefent ook op de
jongere generaties.
Een Prentenboek tenslotte is geen zwaarwichtige literaire studie. Het is ook geen
close up, die een biografie kan vervangen. Maar de incidentele feiten, de enkele
details, werpen toch wel een verhelderend en soms tevens genuanceerd licht op de
figuur van de schrijver, plaatsen hem in zijn tijd en temidden van zijn tijdgenoten,
zij laten iets zien van zijn literaire en andere occupaties en kunnen bijdragen tot een
menselijker en levendiger contact met zijn werk.
november 1960
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1899

2
Versregels uit verschillende perioden.

3
Versregels uit verschillende perioden.

4
Versregels uit verschillende perioden.

30 september: geboren in de Tweede Dorpsstraat te Zeist als oudste van de drie zonen
van Jan Fredenk Marsman, boekhandelaar, en Maria Adriana Johanna van Wijk.
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1906

5
Broederplein te Zeist.

Grootsch en meesleepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
‘De grijsaard en de jongeling’ uit Witte vrouwen

6
Ouderlijk huis te Zeist.
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Vader van Marsman.

8
Met moeder en broer.

Na zware ziekte leerling van de lagere school der Evangelische Broedergemeente,
de ‘Hernhuttersschool’ aan het Broederplein te Zeist.

H. Marsman

7

1913

9
1914.

10
Marsman (met handdoek om hoofd) en Lehning (midden) in het zwembad te Zeist.

Gaat naar de Rijks-H.B.S. aan de Kruisstraat te Utrecht.
1914: doet examen voor de Zeevaartschool, maar wordt om gezondheidsredenen
afgekeurd. Vriendschap met Arthur Lehning.
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1916
Ik had al vroeger verzen geschreven, maar zonder beteekenis
Verzameld werk, dl. II, blz. 232

11
Eerste gedichten in aantekenboekje.

12
Tijdens zijn ziekte.

... de schilder liet mij behalve de stad bij avon en zijn teekeningen ook een map
met litho's zien van Odilon Redon. Ik had tot op dat oogenblik nog dikwijls het
gevoel gehad dat de voorstellingswereld van mijn gedichten te persoonlijk was
om ooit weerklank te kunne wekken, maar het gezicht van die prenten nam alle
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aarzeling weg. Dit was een herkennen dat mij den onvoorwaardelijken moed
tot mijzelf gaf en de zekerheid dat ik mij niet had vergist.
Verzameld werk, dl. II, blz. 236
Schrijft zijn eerste gedichten.
Grote bewondering voor de in 1917 verschenen bundel De boog door Herman van
den Bergh.
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1918

13
Litho uit Dans le rêve door Odilon Redon.

Februari: langdurig ziekbed door longontsteking. Bezoekt in Utrecht een
tentoonstelling van werken van Odilon Redon, die een diepe indruk op hem maakt.
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1918

14
Handschrift van ‘Nacht’.

15
Willem Pijper.
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Bladzijde van Stroomingen met poëziedebuut van Marsman.

Leert Willem Pijper te Zeist kennen. Debuteert met proza onder het pseudoniem
Ernst Verkerk in Nederland en met poëzie in het december-nummer van Stroomingen.
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1919

17
Brief aan Lehning.

18
Op de H.B.S., links Marsman, rechts Lehning.

Doch in dat voorjaar werd ik voor het eerst en als bij bliksemslag overvallen door
een inspiratie, zoo intensief, als ik het later zelden meer heb gekend.
Verzameld werk, dl. II, blz. 232
Publiceert verzen in het juli-nummer van De Beweging. Eindexamen H.B.S.
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1920

19
Ontwerp van het omslag voor Ruimteschemer door Dick de Leur.

Dick [de Leur] en ik maakten 't plan geheel eigenhandig met allerlei
‘middeleeuwsche’ middelen, een 50-tal exemplaren te maken van enkele verzen
en gekleurde houtsneden. [...] Over de financieele zijde kan ik je slechts dit
zeggen: dat ik (als 't doorgaat) op de voorloopige (mondelinge) overeenkomst
de beste voorwaarden zal genieten, die e e n i g jong hollandsch dichter kunnen
te beurt vallen.
Brief van 7 nov. 1919
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Tekst van ‘Mijn droom’, in hout gesneden door Jan Havermans.

Lessen van P. Minderaa voor zijn staatsexamen. Leert te Amsterdam Erich Wichman
en Jan Havermans kennen.
Plannen tot uitgave van Ruimteschemer, gedichten in houtsnede, welke bundel
echter nooit is verschenen.
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1921

21
Tijdschrift Der Sturm.

Berlijn
De morgenlucht is een bezoedeld kleed
een bladzij met een ezelsoor
een vlek
de stad
een half ontverfde vrouw
maar schokkend steigert ze den hemel in
als een blauw paard van Marc in 't luchtgareel
Berlijn
de zon is geel.

Verzen, blz. 58
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‘Der Turm der blauen Pferde’ door Franz Marc.

Zomer: reis door Duitsland (o.a. Hiddensoe en Berlijn). Ontmoet Hermann Kasack
en bezoekt Herwarth Waldens kunsthandel Der Sturm.
Herfst en winter: studeert rechten te Leiden en woont te Noordwijk aan Zee. De
familie Marsman verhuist naar de Wilhelminalaan 3 te Zeist. Medewerking tot in
1923 aan De Nieuwe Kroniek.
November: verschijning van Brieven, eerste bundel in handschrift.
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23
Dagboekfragment, 1921.

24
De Nieuwe Kroniek met bijdrage van Marsman.
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1922

25
Handschrift ‘Romanisches café’.

26
‘Romanisches Café’ te Berlijn.
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26a
‘Romanisches Café’ te Berlijn.

Juli: overwerkt, neemt rust in Zeist. Na het afleggen van het Staatsexamen reis naar
Zwitserland, Duitsland, Parijs en door Holland.
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1923

27
Brief aan Lehning over Verzen.

Zomer: reis naar Salzburg en Duitsland.
September: eerste dichtbundel Verzen, het ‘rode boekje’, verschijnt.
Vriendschap met D.A.M. Binnendijk.
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28
Omslag van het ‘rode boekje’.
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29
(zie blz. 18) Litho van Erich Wichman bij ‘Vrouw’.
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30
(zie blz. 19) Houtsnede door Jan Havermans.
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1924

31
Drukproef van een artikel in het tijdschrift De Gemeenschap.

32
De Vrije Bladen, binnenkant van het omslag.
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Penthesileia.

Soms helpt een tijdschrift een algemeen fluïdum scheppen waarin de goeden
beter en vrijer, vruchtbaarder kunnen werken; er ontstaat dan vaak tevens een
onnaspeurlijke vorm van samen-werking, waarin de minderen geen parasieten
zijn.
Verzameld werk, dl. III, blz. 197
Juni: kandidaatsexamen rechten te Leiden, studeert verder te Utrecht en woont bij
zijn ouders te Zeist.
1925: redacteur met Roel Houwink van de 2e jaargang van De Vrije Bladen.
Medewerking aan De Gemeenschap. Vriendschap met Gerard Bruning.
Verschijning van de bundel Penthesileia.
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1926

34
Geschilderd portret door Valentijn Edgar van Uytvanck.

35
Houtsnede van Jozef Cantré uit De vliegende Hollander.

Ik ben tot in mijn critieken lyrisch en intuïtief
Verzameld werk, dl. III, blz. 195
Verschijning van de essaybundel De anatomische les.
Oktober: dood van Gerard Bruning.
1927: verschijning van de novelle De vliegende Hollander en van de dichtbundel
Paradise regained.

H. Marsman

22

SALTO MORTALE
(‘Variété’, 6e acte) Aan Joris Ivens
'Ik zelf maakte, van trapeze zwe'vend naar trapeze, den duize'ling wekkenden doodensprong,
'en in de ondeelbare eeuwigheid
'dier seconde, bliksemde ergens
- beneden mij? boven mij?
aan welken kant en in welk heelal? de laatste regen der sterren voorbij
nu flikkert mijn leven mijn lichaam uit.
de eeuwigheid fluit in een kogel voorbij.
aeonen, aeonen.
(Kiriloff, Kiriloff in de Daemonen!)
- ‘Vang!’ het lijf vangt de ziel als een boemerang.
terwijl ik sidderend tusschen de sterren hang,
zit ik beneden - ‘hier is mijn hand ...’ de laatste acte is aan den gang.
Paradise regained, blz. 80

De titel Paradise regained is fout, zeker voor den bundel, misschien zelfs voor het
enkele vers: dit ‘paradijs’ is het ‘kleine’. De titel suggereert, dat ik het ‘groote’
herwonnen zou hebben. In werkelijkheid is het ‘verloren’ paradijs van verzen als
‘De laatste Nacht’, te herwinnen. De bundel kon dus eerder P. Lost heeten. Hoe
kwam ik in Godsnaam aan dien naam?
Tien jaar van de twintig (1926-1936) zijn een tijdperk van zoeken geweest. Achteraf
is het teekenend en een eenigszins pijnlijke ironie van het leven, dat juist die periode
in het begin werd gekenmerkt door het zoogenaamd vitalisme.
Verzameld werk, dl. II, blz. 2/3
← Brief van 1927

36
Met Joris Ivens.
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Ik wil voorkomen, dat er, den eenigen keer wellicht, dat ik een juisten titel koos, aan
die juistheid twijfel ontstaat en misverstand wat mijn critisch credo betreft. Men kent
het geval: Diogenes liep op een klaarlichten dag met een brandende lamp door Athene
en toen men hem vroeg, waar die onzin toe diende, antwoordde hij, dat hij menschen
zocht. - De zaak is nu niet, dat ik, in poëticis, alleen den mensch in den dichter zoek;
ik zoek evenzeer den dichter in den mensch, maar èn onder menschen (in biologischen
zin) èn onder dichters allereerst of uitsluitend bezielden, gestuwden door
scheppingskracht.
Verzameld werk, dl. III, blz. 211

37
Titelpagina van De lamp van Diogenes.
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1928

38
Brief aan Paul van Ostaijen.

Juni: doctoraal examen rechten in Utrecht. De lamp van Diogenes verschijnt.
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1929

39
Met zijn vrouw.

40
De vijf vingers.

Trouwt met Rina Louisa Barendregt en vestigt zich als advocaat te Utrecht,
Oudwijkerlaan 4 bis.
Verschijning van de prozabundel De vijf vingers. Redacteur van De Vrije Bladen
met Constant van Wessem en D.A.M. Binnendijk tot in 1931.
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1930

41
Met Menno ter Braak voor diens huis.

42
Brief aan Menno ter Braak.

43
In de jury van de Domprijs voor poëzie, ingesteld door De Gemeenschap.
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44
De Vrije Bladen, januari 1931.

Ik heb in de eerste periode dat ik mede de ‘Vrije Bladen’ redigeerde niet enkel
verlangd naar een sterk en bezielend groepsleven, naar het samenspannend verzet
en élan van een jeugd, ik heb zelfs bij vlagen dat leven en die bezieling gevoeld, in
gesprekken met vrienden, in briefwisseling, een oogenblik misschien zelfs in de
litteratuur - en ik heb, maar volkomen vergeefs, gehoopt en verwacht, [...]
Deze droom heeft heel kort geduurd;
ik heb links en rechts vrienden en vijanden, ook van mijn generatie, zien worden
tot sterke belangrijke individuen, maar van een gemeenschap heb ik weinig of niets
gezien of gevoeld.
Verzameld werk, dl. II, blz. 272
Witte vrouwen verschijnt. Schrijft de roman Vera.
1931: verschijning van Kort geding en Voorpost.
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1932

45
Bladzijde van Vera uit het februarinummer 1931 van De Vrije Bladen met opmerkingen door E. du
Perron.

Du Perron had een ‘roman’ van mij, Vera (1930) besnoeid tot wat het in wezen
was: een ‘lyrisch verhaal’, maar ook in die vorm bevredigde het mij niet,...
Brief van 1932

46
Aan zijn schrijftafel.
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47
Met zijn vrouw en E. du Perron.

Medewerker aan Forum tot in 1935.
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1933

48
Handschrift van De dood van Angèle Degroux met correcties van E. du Perron.

Geeft advocatenpraktijk op. Nietzsche-studie.
Augustus: voltooit zijn roman De dood van Angèle Degroux.
November-december: reist door Spanje.
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49
Schema voor Heden ik, morgen gij.
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1934
Ik ben nu 35 en zonder iets te verdoezelen van wat achter mij ligt, noch aan gloed,
noch aan erbarmelijkheid, heb ik toch het gevoel dat mijn leven pas nú goed begint.
Ik hoop dat ik nog een lang leven voor de boeg heb, ook voor mijn werk.
Heden ik, morgen gij, blz. 161
← 49
Is het vitalisme dus dood? Het vitalisme, als theorie van de vitaliteit, als ideaal van
een krachtige jeugd, ontstaan in mij, omdat in de werkelijkheid die vitaliteit er niet
was, ja dàt vitalisme is dood. Het is een phase van mijn leven geweest, een
wanhoopskreet, een leus van bezieling, een machtsspreuk, een tooverwoord - maar
het is geheel zonder werking gebleven dan dat het mij van mij-zelf heeft vervreemd.
Verzameld werk, dl. II, biz. 274

50
Met Arthur Lehning in Madrid.

51
Met zijn vrouw en S. Vestdijk.
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Afrekening Porta nigra.

53
Titelpagina Brieven over litteratuur

Reis door Spanje, Noord-Afrika en Italië. Correspondentie met S. Vestdijk voor de
roman in brieven Heden ik, morgen gij. Verschijning van Porta nigra.
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54
Foto door K. v.d. Pol.
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31

1936
Ik geloof nog altijd dat het goed is geweest, dat ik in de jaren 1926-1936 niet
veel heb geschreven, maar welke waarde men ook aan het werk uit die periode
toekennen wil, het is onmiskenbaar dat het vrijwel stuk voor stuk van het leven
afgedwongen is...
Verzameld werk, dl. II, blz. 2/3
← 54

55
Protest tegen het niet toekennen in 1935 van de Van der Hoogtprijs voor Porta nigra.

55a
Protest tegen het niet toekennen in 1935 van de Van der Hoogtprijs voor Porta nigra.

Verblijf te Brussel. Ontvangt de Van der Hoogtprijs voor Porta nigra. Vaste
medewerker aan De Groene Amsterdammer tot in 1937.
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1937

56
Briefkaart aan J. Greshoff.

57
Met A. Vigoleis Thelen, bij de Casa Peverada te Auressio.

Gorter, den eenigen tachtiger, dien een tegenwoordig geslacht als figuur nog
ten volle aanvaardt, ook al verwerpt het zijn denkbeeld. Want - vriend of vijand
- alleen mannen als hij kunnen een land, een tijd en een menschheid er voor
behoeden onder te gaan en verdoemd met het kleine te zijn.
Herman Gorter, blz. 99
Woont te Arlesheim bij Bazel, later te Auressio (Ticino) en vertaalt daar met A.
Vigoleis Thelen Paulus, de dichter Gods door Teixeira de Pascoaes.
Verschijning van het essay Herman Gorter.
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1938

58
Handschrift van Proeve van Zelfkritiek, verschenen in Groot Nederland, juli 1938.

Ik vrees dat ik nog maar kort in de N.R.C. zal schrijven. Er bestaat daar kennelijk
zeer weinig respect voor mijn werk: er wordt althans op ontoelaatbare wijze in
geschrapt.
Brief van 1938
Lezingen in Nederland. Reis met A. Roland Holst naar Zuid-Italië en Sicilië.
Woont te Bas-Mornex (Haute-Savoie). Vaste medewerker aan de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Publiceert zijn Verzameld werk.
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59
(blz. 34 en 35) Typogrammen met correcties in handschrift van gedichten uit Tempel en kruis.
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59
(blz. 34 en 35) Typogrammen met correcties in handschrift van gedichten uit Tempel en kruis.
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1939

60
Aan Binnendijk een fragment uit een pamflet van Ernest Michel voorlezend.

61
Huis te Bogève.

62
Schrijvend aan Tempel en kruis.

Voorjaar: voor het laatst in Nederland. Woont te Bogève (Haute Savoie).
Juni-december: schrijft Tempel en kruis. Verschijning van zijn essay Menno ter
Braak.
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Oktober: verhuist naar St. Romain (Bourgondië).
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1940

De nacht .... een oeverloos donker .... en een eentonig, eindeloos lied .... en het Schip,
verloren daarin – een blind voorbijgaan den laatsen einder, die eeuwig wijkt ....
Vindt de dood als de ‘Bérénice’ in de van nacht van 20 op 21 juni op weg van
Bordeaux naar Engeland wordt getorpedeerd.
Citaat: De vliegende Hollander, blz. 27.
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VERZAMELD WERK,
CRITISCH PROZA

1954

ZELFPORTRET VAN J.F. EN
ANDERE VERHALEN

1962

VIJF VERSIES VAN ‘VERA’

inleiding Arthur Lehning;
verzorging Daisy Wolthers

1968

DE BRIEFWISSELING
TUSSEN P.N. VAN EYCK EN

inleiding H.A. Wage;
verzorging A.P. Verburg

4.

H. MARSMAN

Afzonderlijk verschenen werken over H. Marsman
1935

OVER HET BEGRIP ‘LEVEN’
IN DE KUNSTLEER VAN
HEDENDAAGSE

D. Bartling over Coster,
Marsman en Ter Braak

NEDERLANDSE
LITERATOREN

1938

MARSMAN-NUMMER GROOT

Tijdschriftaflevering

NEDERLAND

1940

IN MEMORIAM H.
MARSMAN,

Halcyon

† 1940

IN MEMORIAM H.
MARSMAN

Criterium-nummer

BIJ DEN DOOD VAN
MARSMAN

W.L.M.E. van Leeuwen

BIJ EEN
MARSMAN-TENTOONSTELLING

M. Nijhoff

1941

DE DICHTER MARSMAN

N.A. Donkersloot

1944

H. MARSMAN

(1899-1940) Max Kijzer

H. Marsman

HET HOOGLIED DER
CREATIVITEIT: DE POËZIE

Erik Martens = J.P. van
Praag

VAN MARSMAN

1946

IN MEMORIAM H.
MARSMAN, OVERLEDEN 17
JULI 1940

D.A.M. Binnendijk e.a.

1947

DRIE VRIENDEN

W.L.M.E. van Leeuwen

1951

DE DICHTER MARSMAN EN
ZIJN KRING

Dr. J.C. Brandt Corstius

1954

DE VRIEND VAN MIJN
JEUGD

Arthur Lehning

1956

INTERPRETATIE VAN

Arie Willem Pieter van der
Reef

MARSMAN, KRITICUS VAN
ANDEREN EN HET EIGEN-IK

1957

DE KOSMISCHE
ZELFVERGROTING VAN DE

Jacob Smit

DICHTER BIJ BILDERDIJK,
PERK EN MARSMAN

1959

MARSMAN EN HET
EXPRESSIONISME

Arthur Lehning

DE DICHTER H. MARSMAN

René Verbeeck

1960

H. MARSMAN

Schrijvers Prentenboek

1961

PERSOONLIJKE
HERINNERINGEN AAN

Roel Houwink

MARSMAN
HENDRIK MARSMAN

Paul de Wispelaere

1966

‘ORPHEUS EN HET LAM’.
JAN ENGELMAN EN H.
MARSMAN, 1925-1940

Jan H. Cartens

1975

HENDRIK MARSMAN

Paul de Wispelaere

1976

H. MARSMAN EN ZIJN
LEVENSLIED

J. Kamphuis

1977

MARSMANS ‘VERZEN’.

Hannemieke Postma

TOETSING VAN EEN
ERGOCENTRISCH
INTERPRETATIEMODEL

H. Marsman

