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[T.S. Eliot]
It seems to me that when a great writer dies - unless he has already long outlived
his life - something is in danger of vanishing which is not to reappear in the critical
study, the full-length biography, or the anecdotical reminiscenses. Perhaps it is
something that cannot be preserved or conveyed: but at least we can try to set down
some symbols which will serve to remind us in future that there is something lost,
if we cannot remember what; and to remind a later generation that there is something
they do not know, in spite of all their documents, even if we cannot tell them what...
It is what someone, I forgot who, must have meant when he wandered about saying
simply: ‘Coleridge is dead’. I mean that it is neither regret that an author's work has
come to an end nor desolation at the loss of a friend, for the former emotion can be
expressed, and the latter one keeps to oneself; but the loss of something both more
profound and more extensive, a change to the world which is also a damage to
ourself.
While this feeling cannot be communicated, the external situation can to some
extent be outlined. Any dead author of long ago, an author on whom we feel some
peculiarly dependence, we know primarily through his work - as he would wish to
be known by posterity, for that is what he cared about. But we may also search and
snatch eagerly at any anecdote of private life which may give us the feeling for a
moment of seeing him as his contemporaries saw him. We may try to put the two
together, peering through the obscurity of time for the unity which was both - and
coherently - the mind in the masterpiece and the man of daily business, pleasure
and anxiety as ourselves: but failing this, we often relapse into stressing the
differences between the two pictures. No one can be understood: but between a
great artist of the past and a contemporary whom one has known as a friend
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there is the difference between a mystery which baffles and a mystery which is
accepted. We cannot explain, but we accept and in a way understand. It is this, I
think, that disappears completely.
T.S. ELIOT,

naar aanleiding van de dood van Virginia Woolf, 1941
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‘Ook Marsman’
aant.

Het bericht van zijn dood drong pas tot mij door zeven maanden na het vergaan
van de boot, waarmee hij gehoopt had uit Bordeaux Engeland te bereiken. Het was
in de late avond van de 17e Januari 1941, dat ik de juiste toedracht vernam. Die
avond was ik, enigszins detached van het leven en de wereld, thuisgekomen uit
een interneringskamp en de mededeling zonk in mij als lood door de mist. Kort
daarop las ik wat T.S. Eliot schreef naar aanleiding van de dood van Virginia Woolf,
woorden die mij altijd zijn bijgebleven omdat zij precies weergaven wat ik toen voelde
en ze treffen mij, nu ik ze jaren later herlees, als toen.
Marsman heeft er eens op gewezen, dat men de poëzie van een onmiddellijk
tijdgenoot persoonlijker beoordeelt en essentieel anders dan andere poëzie, omdat
er in de poëzie van een tijdgenoot een alleen voor de contemporaine lezer
herkenbare geheimtaal leeft. Er spreken dingen mee, die later verdwijnen; alleen
de contemporaine lezer weet, behalve ook alles wat de lateren er in kunnen vinden,
tussen de regels, achter de woorden, beelden en ritmen, efemere imponderabilia
te ontdekken, die tóén deze poëzie zo anders maakten. Is deze tijdgenoot een
vriend, dan geldt dit alles in versterkte mate en wat niet kan worden bewaard noch
overgedragen, wat wij niet kunnen verklaren maar accepteren en in zekere zin
begrijpen, verdwijnt met de dood en gaat voorgoed voorbij. Maar ook pas met de
dood is het mogelijk de gehele persoonlijkheid vollediger en zuiverder en één met
zijn werk te zien, ook al is dit werk een torso, en alleen als impuls belangrijk, - en
om in essentie en totaliteit te begrijpen ‘wat hij heeft gewild’.
Nadat de oorlog was uitgebroken had Marsman mij nog uit Frankrijk naar Engeland
geschreven. Vele jaren waren wij zeer bevriend totdat, omstreeks 1926, een
verkoeling in onze verhouding intrad, waarvan de openlijke polemiek die wij in
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dat jaar voerden een symptoom was.
Toen in 1931 zijn kleine bundel VOORPOST verscheen met de verzen, daterend
uit de tijd van zijn eerste bundel, maar daarin niet opgenomen, schreef hij in het
exemplaar, dat hij mij zond: Voor Arthur, deze gedichten uit den laatsten tijd van
onze daadwerkelijke vriendschap, een opdracht, kenmerkend voor zijn somtijds
agressieve openhartigheid. Toen ik hem dankte en hem schreef over de weinig
exacte chronologie in dit verband - want al deze verzen waren geschreven in de
jaren 1919 en 1922, - antwoordde hij: Toen Voorpost weg was leek ook mij de
opdracht wat forsch. Misschien zelfs wel overbodig... Neem ze dus niet te zeer à la
lettre.
Hoe dan ook: onze vriendschap is vele jaren groot en uitzonderlijk geweest, en
veel van de aantekeningen, herinneringen en brieffragmenten, die hier volgen,
getuigen er van.
Er was in onze verhouding veel romantiek en retoriek van het sentiment, en nu,
drie decennia later, lijkt dit wellicht wat overdreven en ‘uit de tijd’, maar zó dachten
wij, en zó leefden wij in de jaren waarin een romantisch gevoel van wereldondergang
zich paarde aan revolutionaire heilsverwachtingen. Het was zeer intensief, maar
het duurde kort. Omstreeks 1924 was de ‘Menschheitsdämmerung’ voorbij.
Voor een deel waren wij ons trouwens wel bewust van de ‘literatuur’ en de
romantische pose. Vergeet wat hierin phrase is, leest men soms in de brieven, en
wanneer wij wereldwijs lange tijd ‘oh joie, oh joie impérissable, de ne songer qu'à
nos vingt ans’ citeerden, dan deden wij dit niet geheel zonder ironie. Maar er bleef
nog genoeg over dat géén frase was, in deze jaren toen wij de wereld - en andere
werelden - ontdekten. En van deze tijd geldt, wat hij zelf later gezegd heeft over het
schrijven van poëzie - hierbij tekenend genoeg aan die eerste periode denkend -:
wat eenmaal het door geen andere menschelijke ervaring te overtreffen geluk is
geweest van den tijd waarin ik mijn eerste gedichten schreef... een bezieling en
zekerheid, die mij met een volledigheid en intensiteit deden le-
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ven als in geen tien jaar daarna...
In 1933 vatte hij het plan op een roman over mij te schrijven en toen hij mij in dat
jaar in Madrid bezocht, ontwierp hij daarvoor een schema. Maar enkele maanden
later schreef hij mij, dat dit schema achteraf toch te beknopt was. Ik zou véél en
veel meer moeten weten van je innerlijke en je uiterlijk leven uit die jaren - en zie
er dus voorloopig van af. Ik zou er wel een roman van kunnen maken, maar ik heb
momenteel een neiging voor een maximum aan ‘natuurgetrouwheid’. Ik schrijf nu
over je jeugd, en zelfs dat brengt soms groote bezwaren mee, hoewel ik daar toch
nauw bij betrokken was.
Hij heeft er slechts enkele fragmenten van voltooid onder de titel De Vriend van
mijn Jeugd, en in één ervan schrijft hij woorden, die ik niet alleen kan onderschrijven,
maar ook zelf zou kunnen schrijven: Als ik langer nadenk over dien tijd, houd ik het
gevoel dat ik toen inderdaad maar één vriend heb gehad en in zekeren zin is die
vriendschap hoezeer zij ook in latere jaren veranderd is, voor ons beiden beslissend
geweest. Niet in dien zin, dat wij een overheerschende invloed op elkaars leven
hebben gehad, maar in dézen dat wij aan elkaar zijn ontbrand.
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‘Zinzendorf’
aant.

Op mijn zesde jaar kwam ik in Zeist, het ‘deftige dorp’, te wonen. Marsman was er
op 30 September 1899 geboren. Hij was drie weken ouder dan ik. Zijn vader kwam
uit een gereformeerd gezin uit Zwolle en wilde oorspronkelijk veearts worden, maar
door familieomstandigheden gedwongen, koos hij een loopbaan in de boekhandel.
Wanneer Marsman als kind de familie te Zwolle bezocht, moest hij zondags, zeer
tot zijn ongenoegen, tweemaal naar de kerk waar zijn oom diaken was. De banken
waren hard en de dienst zeer lang, en het heeft hem zeer verdroten. In Zeist was
zijn vader oorspronkelijk filiaalhouder van een boekhandel, die hij later overnam.
Marsmans moeder, te Amsterdam geboren, was als wees van tien jaar naar Zeist
gekomen en bij haar grootouders, die aldaar een stalhouderij hadden, opgevoed
en voor onderwijzeres opgeleid. Zij was van huis uit hervormd en de kinderen werden
volgens deze gezindte opgevoed. Kort na de geboorte van Marsman in een huis in
de Dorpsstraat betrok de familie de woning boven de boekhandel in dezelfde straat
waar zij tot 1921 heeft gewoond.
Wij bezochten beiden als kinderen de lagere school van de Hernhutterse
Broedergemeente. Ik heb uit deze tijd geen herinneringen meer, maar er bestaat
een schoolfoto van de laagste klassen, waarop wij beiden voorkomen en naar
aanleiding waarvan Marsman in zijn romanfragment over mij schreef, dat wij elkaar
voor het eerst gezien moeten hebben toen wij zes jaar oud waren.
Ik herinner mij een keurig aangekleeden jongen met ponyhaar, in een vrij opvallend
groenbrons pak, klein en stevig, stuursch en pruisisch pedant. Bij mijn moeder op
zolder ligt nog een foto van onze twee klassen uit dien tijd - hij zat-toen een klas
hooger dan ik - waar wij alle twee opstaan. Wij waren opgesteld op een hardsteenen
stoep van vijf of zes treden
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vóór een der huizen van het plein, waar hij later gewoond heeft. Hij staat links op
de bovenste rij, met zijn rechterhand martiaal op de ijzeren leuning, alsof het een
roer was of een gevest van een degen, en anders, als ik mij hierin vergis, met de
beide armen stijf langs het lichaam gestrekt en zijn kin op de borst, in elk geval flink
militair. Hij kijkt zeer geërgerd. Die ergernis moet zijn ontstaan doordat zijn boord
los zat en hij zijn kin naar beneden moest houden om het niet te verliezen, wat hem
ook in zijn eigen gevoel iets gedwongens zal hebben gegeven en misschien iets
belachelijks, wat het ook inderdaad was. Toch werd het napoleontische van zijn
verschijning er nog door verhoogd.
Ik zelf zh een paar rijen lager, bijna meisjesachtig teer, zwak en met fletse oogen.
Ik vertel dit hier niet omdat deze houding en uitdrukking voor hem of voor mij, zooals
wij later geworden zijn, bijzonder teekenend zouden zijn - voor hem althans zijn zij
dat in vrijwel geen enkel opzicht - maar omdat er uit blijken kan hoezeer men
veranderen kan: hij was, toen ik hem onlangs terug zag, precies zoals ik hem nu al
vijftien jaar ken, schraal en mager, eerder lang dan klein, en - naar wat hij vertelde
- waarschijnlijk licht van gewicht.
Tusschen zijn veertiende en achttiende jaar moet hij ook geestelijk sterk zijn
veranderd, want van de heerschzucht, die spreekt uit dat jongensportret was al in
zijn burgerschooltijd niets meer over, en van zijn ijdelheid weinig. Heerschzucht zou
misschien toch kunnen blijken uit zijn lust tot polemiseeren en uit de vinnigheid
waarmee hij polemiseert.
Dan staat mij nog voor oogen een verwoed gevecht tusschen ons in ons zevende
jaar op den hoek van een grasveld, dat vóór de beslissing beëindigd werd doordat
volwassenen ons kwamen scheiden. Vanaf dat oogenblik zal er een vijandige
onverschilligheid tusschen ons hebben bestaan, die pas zeven jaar later geëindigd
is.
Ik had aan zulk een foto absoluut geen herinnering, maar de minutieuze
beschrijving, vooral van mezelf, intrigeerde

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

14
aant.

mij en ik besloot een poging te doen, zonder veel hoop op succes, dit historische
document te bemachtigen. In zulke gevallen moet men ook wat geluk hebben,
ofschoon het dikwijls gaat als met THE ASPERN PAPERS. Maar het toeval was mij
gunstig gezind en ik bracht van mijn speurtocht in Zeist inderdaad de bewuste foto
van 45 jaar geleden als een kostbare trophee mee naar huis. Toen Marsman zijn
stuk schreef, had hij deze foto niet in zijn bezit en zijn herinnering blijkt achteraf niet
zo feilloos als de beschrijving wel suggereert. Ik sta namelijk niet links op de bovenste
rij, maar een rij lager, onmiddellijk naast het hoofd der school en de rechterhand,
die de ijzeren leuning vasthoudt - het blijkt overigens een houten te zijn - alsof het
een roer was of een gevest van een degen, behoort bij een andere knaap. De indruk
over hemzelf is volkomen juist. Nu ik deze en andere foto's uit zijn kinderjaren weer
eens zorgvuldig heb bekeken, valt het mij op hoezeer hij als land iets dromerigs
had en hoe volledig hij dat reeds vrij spoedig heeft verloren.
Van zeven jaar later inderdaad dateert onze vriendschap. Wij waren toen, in 1914,
in de tweede klas van de Rijks-HBS in de Kruisstraat te Utrecht en dag in dag uit
reisden wij samen met de tram van Zeist naar Utrecht heen en weer. Naast tennissen
en voetballen hadden wij in onze HBS-jaren maar één passie: lezen. Wij vormden
soms de rechtervleugel van ons schoolelftal. Ik voelde mij goed op den rechtervleugel
naast Paul, een toegewijd en onbaatzuchtig speler, die genoot van het spel, schreef
hij in zijn ZELFPORTRET VAN J.F., maar Marsman was vooral succesvol als doelman.
Hij was ook toen tenger en nogal uitgeschoten, maar allerminst meisjesachtig teer
en ook niet op zijn mond gevallen.
Men zou zich vergissen, indien men uit zijn brieven de indruk zou krijgen met een
romantische jongeling te doen te hebben, met een dichter zoals jonge meisjes zich
die dromen. Het tegendeel is het geval. Met een jaar of achttien was hij lang van
postuur en met zijn blonde, borstelige, weerbarstige
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haar maakte hij de indruk van een gezonde Germaan en ofschoon hij wel tenger
was, zag men hem zijn zwakke gezondheid, die hem jaren lang heeft gekweld, niet
aan. Alleen zijn abnormaal kleine en smalle handen maakten een inbreuk op dit
beeld. Zijn grote neus prononceerde zijn steeds resolute, soms bruuske optreden
en op buitenstaanders moeten zijn openhartigheid en eerlijkheid een
ongecompliceerde indruk gemaakt hebben. Zijn manieren waren nonchalant en hij
had iets hooghartigs. Marsman was een groot prater, enorm slagvaardig, soms
geestig en veelal luidruchtig. Hij reageerde snel en hij had zijn oordeel over mensen
en dingen altijd klaar. Wij hebben jaren lang, als wij samen waren, uitbundig plezier
gehad, ook al waren toen veel grappen niet vrij van de bedoeling de bourgeois te
epateren, maar later, moet ik aannemen, toch voor ons eigen plezier tout court. Ook
op rijpere leeftijd vindt men veel eigenschappen van de jonge Marsman in een of
andere vorm terug.
Achteraf gezien moet men vaststellen, dat onze educatie op deze instelling van
middelbaar onderwijs uiterst pover is geweest: wij hebben er leren lezen en schrijven,
maar dat is ook alles. Daar wij geen ambitie hadden om ingenieur te worden was
onze belangstelling voor lijntekenen, werktuigkunde, geometrie e.d. miniem; met
de chemie ging het iets beter, daar wij ons amuseerden met het niet onaardige
gepruts met retorten en flessen. Met dankbaarheid hebben wij in latere jaren een
der weinige uitzonderingen in deze woestenij herdacht, onze leraar in het Nederlands,
dr Klaas Later, die ook als dr Du Pon in Marsmans ZELFPORTRET voor komt. Dr Later
was een rustig en nuchter man, die niet alleen bij zijn leerlingen werkelijke
belangstelling heeft weten te wekken voor de literatuur, maar die ook zeer vroeg
begrepen heeft, dat deze belangstelling bij ons dieper ging. Ik herinner mij nog zeer
levendig onze teleurstelling, toen na het plotselinge overlijden van de toenmalige
directeur, dr Van Mourik, niet dr Later, maar een zekere dr T. tot zijn opvolger werd
benoemd,
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aan wiens paedagogische talenten ik nog steeds met horreur terugdenk. Na mijn
eindexamen bracht ik negen maanden zoek op de exercitie-terreinen van de
Vlasakkers bij Amersfoort, waarna ik naar de Economische Hogeschool te Rotterdam
vertrok.
Sinds 1914 woonde ik op het Broederplein, een der twee pleinen, die aan
weerszijden liggen van de weg, die het slot-plein met het dorpsplein - het ‘Rond’ verbindt. De huizen op deze pleinen stammen uit het midden der achttiende eeuw.
Het slot was een ‘heerlijkheid’ en werd in 1745 gekocht door een vriend van Graaf
Von Zinzendorf, de Amsterdamse koopman Cornelis Schellinger, ten behoeve van
een nederzetting van de Hernhutters. Het slot werd in het volgende jaar door hen
betrokken en spoedig volgde een uitbreiding: de twee grote en rustige pleinen
werden aangelegd, het Broeder- en Zusterplein.
Zoals men weet waren deze Moravische protestanten van Hussietische afkomst,
en om te ontkomen aan de katholieke vervolging in Bohemen in de jaren twintig van
de achttiende eeuw, veelal met achterlating van have en goed naar Saksen
getrokken, waar zij op de landgoederen van Graaf Von Zinzendorf asyl vonden en
daar een nederzetting vormden, die zij de naam ‘Herrnhut’ gaven. De Graaf Von
Zinzendorf trad niet alleen tot deze broederschap toe, maar werd een der ijverigste
propagandisten.
De namen van de gebouwen, die men aantreft: broederhuis en zusterhuis, waaraan
de pleinen te Zeist hun naam danken, respectievelijk voor de ongehuwde mannelijke
en vrouwelijke gemeenteleden, zijn nog rudimenten van het oorspronkelijk meer
geprononceerde gemeenschapskarakter, dat op het einde der achttiende eeuw
Franse schrijvers, zoals Restif de la Bretonne en Fauchet in hun denkbeelden heeft
beïnvloed en waaraan wellicht Fourier zijn socialistisch systeem der Phalanstères
heeft ontleend.
Tot in onze dagen heeft de ‘Evangelische Broedergemeente’
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iets van de sfeer behouden, die haar oorspronkelijk heeft gekenmerkt, zowel wat
haar eredienst betreft als de uiterlijke door eenvoud gekenmerkte omgang, die aan
die der Quakers verwant is. In veel van de oude gebruiken (zoals in de kerkdienst
met bazuingeschal op Oudjaar te middernacht, of in de vroege ochtend op het
sobere kerkhof met Pasen), in de grote betekenis van het lied in hun kerkdienst, in
het behoren van leden der gemeente tot verschillende ‘koren’, is de oude sfeer
bewaard gebleven. Toen ik kort geleden, na meer dan dertig jaar, voor het eerst
weer het interieur terugzag van de kerk met de lange witte banken, de blanke houten
vloeren, trof mij deze witte eenvoud als volkomen uniek.
In Marsmans poëzie is wit de kleur van de dood en men heeft er in dit verband
op gewezen, dat dit eveneens het geval is bij allerlei niet-Europese volken, en het
ook in verband gebracht met het blanke sneeuw- of alpen-landschap, dat een typisch
noordse variant is van het dodenverblijf aan het water van Noordamerikaanse en
Aziatische stammen. Het is allemaal mogelijk, maar men kan ook dichter bij huis
blijven en wijzen op de ‘witte begrafenis’, die bij de Hernhutters gebruikelijk is. Mijn
stiefvader, F.J. Müller, die te Zeist geboren was, en tot een oude Hernhutter-familie
behoorde, huwde in 1905 mijn moeder, in 1872 te Elberfeld geboren en aldaar
opgegroeid. Sinds ik op het Broederplein 35 woonde was Marsman er kind aan
huis. Lange tijd kwam hij er dagelijks en maakten wij gezamenlijk ons huiswerk. Dit
alles heeft er vermoedelijk toe bijgedragen om de Duitse invloed, die hij later door
de Duitse literatuur zou ondergaan, te versterken. Vóór hij Franse en Engelse
literatuur las had hij zeer intensief allerlei Duitse dichters gelezen, zodat er iets van
hun wezen in het mijne is overgegaan, zoals hij zelf in zijn romanfragment over mij
noteerde: Ofschoon ik het land had aan de Duitschers afzonderlijk en ‘en masse’,
was er iets pruisisch in mij en ik heb mij later in Potsdam onmiddellijk thuis gevoeld.
Ik was zelfs in dien tijd in zekeren zin meer Duitsch dan hij. Hij had in
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veel dingen zelfs iets volkomen onduitsch, iets slavisch.
Marsman koesterde een grote genegenheid voor mijn moeder, die op 1 Augustus
1921 overleed. Acht jaar later schreef hij zijn In memoriam P.M.-S., het grote aan
mij opgedragen gedicht, waarmee hij de bundel WITTE VROUWEN opende. Ik ben,
schreef hij mij begin October 1929, dezer dagen na vele jaren eindelijk begonnen
iets over den dood van je moeder te schrijven. Ik heb het een half jaar geleden,
meen ik, eens in proza geprobeerd, maar dat werd niets. Nu zijn het verzen; liever
gezegd: één vers, in 4 of 3, of 5 korte stukken. Maar dat zie je wel. Sinds een maand
schrijf ik, na meer dan 2 vrijwel ‘droge’ jaren, weer, en vrij veel, verzen. Veel
grafschriften.
Dit is haar graf, onder de jonge linden
vergaan haar handen en haar zachte oogen moet men gelooven dat wie haar beminden
haar eens hervinden en herkennen mogen?

Over de grafschriften schreef hij mij in dezelfde brief: Voor zoover die niet
rechtstreeks met je moeder verband houden, lees je ze later wel eens in een bundel.
Het In memoriam zelf is misschien in zijn feitelijkheden niet geheel juist, en in zijn
zienswijze voor jou maar ten deele, denk ik, aanvaardbaar; maar misschien voel je
iets voor het vers als zoodanig, en in elk geval hoop ik dat je - om het gegeven,
moet ik het noemen, de opdracht ervan aanvaardt. Het In memoriam P.M.-S.
eindigde:
nu is zij jaren lang alweer begraven.
haar zoon en ik gaan zeer verscheiden wegen.
wacht zij op ons in gindsche verre haven
waarheen al reeds toen wij nog kinderen waren
op lange regenende winterdagen
haar dromen en herinneringen negen?
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Eerste verzen
In 1916 was hij begonnen verzen te schrijven. Om precies te zijn: 25 Januari 1916
schreef hij zijn eerste gedicht, getiteld Zomeravond. Hij had het mij gegeven
ondertekend met het pseudoniem: Arthur Hoogeveld, en het werd zorgvuldig in mijn
dagboek gecopieerd. De verzen die hij in de daaropvolgende twee jaren schreef
werden door hemzelf in mijn dagboek overgeschreven, afgewisseld met prozastukken
en een aantal van onze brieven, die wij elkaar ondanks onze dagelijkse ontmoeting
vlijtig schreven; ook een aantal van mijn eigen literaire ontboezemingen.
Een enkel van deze jeugdverzen is ook gepubliceerd. In het tijdschrift NEDERLAND
verscheen in 1919 het in Augustus 1917 geschreven gedicht Opstand: dit is het
oudste gedicht van hem dat in druk verscheen, ofschoon later geschreven verzen
reeds elders waren gepubliceerd. Hetzelfde tijdschrift had ook, in 1918, een
prozaverhaal van hem onder pseudoniem gedrukt. Marsman zelf had er
oorspronkelijk ook een dagboek op na gehouden en een speciaal schrift voor zijn
literaire producten. Maar hij was er mee opgehouden. Terwijl ik van huis uit steeds
aan een ‘manie de paperasses’ heb geleden, was hem zulk een verzamelwoede
vreemd: hij behield vrijwel niets, maar ik bewaarde al zijn manuscripten.
Ook de boeken die hij gelezen had, stootte hij geregeld weer van zich af en
meestal werden ze aan mij geëndosseerd. Soms kreeg ik briefkaarten van hem met
titels van boeken die hij weer wilde afstaan of eventueel verkopen. Mede uit de
aantekeningen uit mijn eigen dagboek kan men een redelijk overzicht opstellen van
de heterogene lectuur, die wij in deze jaren verslonden.
Over de indruk die Hofmannsthal bij het eerste lezen (April 1917) op ons maakte,
schreef Marsman zelf vele jaren later, in 1931, in een bespreking van DIE BERÜHRUNG
DER SPHÄREN:
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Ik las Hofmannsthal voor het eerst toen ik achttien was en hij trof mij toen op een
manier zooals alleen het verwante dit doet; zoozeer waren in mijn herinnering Der
Tor und der Tod, Der Tod des Tizian en sommige zijner gedichten met dien
wonderlijken tijd van ontwaken voor mij verbonden - haast vereenzelvigd - dat ik uit
vrees die geheimzinnige betoovering te verstoren deze dingen niet meer herlas...
er moet iets in het werk van Hofmannsthal voor mij hebben geleefd dat
overeenstemde met een diepsten, misschien onbewusten trek van mijn wezen, met
een verlangen, wellicht met een droomen of met een gemis. Ik geloof - maar
nauwkeurig kan ik het ook nu niet bepalen - dat deze laatste veronderstelling de
zuiverste is: in dien vreemden vroegrijpen tijd, vlak voordat een wilder élan onze
hartstochten aandreef, voelden wij ons tot onze verste vezels doortrokken van een
veege vermoeidheid, een herfstelijk besef van te laat - en waartoe? - geboren te
zijn, een - meenden wij - verfijnde, decadente geblaseerdheid, die onzen blik iets
verveelds gaf, een hang naar een tegelijk gecultiveerde en nonchalante
hooghartigheid, een laatdunkend verkwijnen; heel deze afgeleefde
grijsaardsstemming, die ons zoo oud leek en die in wezen zoo onbeschrijfelijk jong
is, vonden wij in Hofmannsthal terug - en tegelijk het besef, het geheele leven, hoe
dan ook, te hebben gemankeerd. Inderdaad, vooral dit eendere besef van een
eender gemis was in hem en ons het verwante.
Ook Nijhoffs WANDELAAR, die in 1916 verscheen, heeft een grote invloed op hem
uitgeoefend, zoals trouwens ook HET GETIJ, dat voor ons voornamelijk met de dichter
van DE BOOG was geassocieerd. Het behoeft nauwelijks nader betoog en het kan
in ieder geval niet worden betwijfeld, dat niets zozeer in deze jaren zijn poëtische
ontwikkeling heeft beïnvloed en gevormd als de merkwaardige bundel gedichten
van Herman van den Bergh, die in 1917 onder de titel DE BOOG verscheen en die
wij onmiddellijk na het verschijnen kochten en met ‘verrukte verering’ lazen.
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Gelijk bij Van den Bergh waren Marsmans eerste verzen vervuld van een
pantheïstisch levensgevoel en een kosmisch bewustzijn, met name de kosmische
verbinding met het geslacht.
‘de bergen slonken saam met zee en weiden
binnen de vlammende portalen van haar buik.
Alles werd vrouw met de vrouw die straalde
en haar dijen, buiten dag om, als bogen schreef:
- in 't navellicht der zon die door haar lichaam daalde’
‘De Vlam’
‘...Een ronde maan dringt, menschoog zonder brauw,
zich bóven met de wilskracht van een vrouw. -’
‘Wacht’

In het grote gedicht van Van den Bergh, ‘De Vlam’, vindt men ook het voor Marsmans
eerste periode zo kenmerkende individualisme - de enkeling tegenover de horde verbeeld: ‘Er is geen ras dan de persoonlijkheid.’ Men behoeft slechts de verzen uit
DE BOOG en DE SPIEGEL te herlezen om zich te realiseren hoe groot Van den Berghs
invloed is geweest. Niet alleen in zinnen als de beroemde aanhef van ‘Tegen Avond’:
‘Hemels staan op mijn hand gebogen;’

maar in de woordkeus, klank, kleur en atmosfeer tot de titels van de gedichten toe.
‘Wacht’ en ‘Invocatio’ vindt men bij Marsman terug, terwijl zijn Blauwe Tocht
klaarblijkelijk ontleend is aan de eerste prachtige expressionistische strofe van
‘Bergland’:
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‘Vogels, groote loopers van de ruimten,
vogels kennen plicht en vateen post.
Zingend om de rust na blauwen tocht
knielt het licht op hunne vleugelschuinte.’

De betekenis van Van den Bergh voor de vernieuwing van de poëzie is groot
geweest. Meer nog dan door zijn studiën heeft hij door zijn voorbeeld gewerkt: hij
was de herontdekker van het woord; hij wilde ‘een directe vers-taal van
voorbeeldeloos gave woorden in voorbeeldeloos gaven zin’, woorden die ‘de massale
buigzaamheid van de boog moesten bezitten’, en zijn poëzie vertolkte voor Nederland
de meest volledige uitdrukking van het ‘moderne levensgevoel’. Marsman zelf heeft
herhaaldelijk over de radicale verandering, die de Nederlandse poëzie sinds 1916
heeft ondergaan, geschreven, en het is niet nodig hier nader op in te gaan. Met en
vóór Marsman is Van den Bergh de voornaamste expressionistische dichter geweest
in dit land. In zijn poëzie werd voor het eerst een modern levensgevoel verbeeld,
waarbij kern en verschijning, realisme en symbool, als eenheid werden aanvaard
en het woord door stoutmoedige beeldassociaties, aan de droom verwant, en door
de vorm van het assonerende rijm een nieuwe poëzie schiep. Er zijn natuurlijk grote
verschillen: bij Van den Bergh is dit alles zeer realistisch, zintuiglijk en meer beeldend
vooral, bij Marsman is het romantisch en ook zeer op het gehoor; het is geen toeval
dat hij er in zijn brieven zo dikwijls de nadruk op legt dat zijn verzen hardop moeten
worden gelezen.
Geel, paars, groen, de expressionistische kleuren van Marsmans verzen uit deze
tijd - men vindt ze bij Van den Bergh (‘groene haren’; ‘vol van geel doel hunner
oogenschijf’; ‘groene roos’; het bos is ‘paars vergiftigd’), zoals ook het veelvuldig
voorkomende ‘vuur’, (‘vuur en vrouw’, ‘vermetel vuur’). ‘Vuur en wijn’ (uit ‘Bergland’)
keert letterlijk terug in Marsmans gedicht Invocatio. Mijn vuren lach uit het gedicht
Vlam waarmee de VERZEN openen:
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Schuimende morgen
en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag.

roept de associatie op van ‘met een vuren mond’ uit ‘Achter de stilte’ en de laatste
regel uit Marsmans gedicht, die van ‘de opalen nacht’ uit ‘De Vlam’ waarvan de
eerste strophe als motto zou kunnen dienen voor Marsmans poëzie uit zijn eerste
periode:
‘Denkbeelden had hij aan zijn tred gebonden;
boven hem wapperde extaze als een vlag:
met een lach om den noodkreet der vagebonden
stapte hij zingende naar den jongsten dag,’

In een korte beschouwing over Rectificatie, Coïncidentie, ‘Plagiaat’ en Plagiaat,
geschreven in April 1940, heeft Marsman opgemerkt, dat hij de uitdrukking vuur en
wijn gebruikte zonder zich op dat ogenblik te herinneren, dat hij die bij Herman van
den Bergh gelezen moest hebben. Het komt mij echter voor, dat hij zich de grote
invloed, die Van den Bergh op zijn poëzie heeft gehad, wellicht niet geheel heeft
gerealiseerd, al heeft hij in zijn bespreking, die hij in 1922 aan DE BOOG heeft gewijd
- een overigens vrij zwak stuk, dat hij ook met enige bekortingen in zijn VERZAMELD
WERK heeft herdrukt -, de betekenis van Van den Bergh en de blijvende waarde van
diens poëzie erkend.
Het zou natuurlijk dwaasheid zijn, ondanks dit alles, bij een poëzie als die van
Marsman van epigonisme te spreken - daarvoor was Marsmans expressionistisch
experiment een veel te persoonlijk en onherhaalbaar avontuur - maar het is aan
geen twijfel onderhevig, dat hij uitermate gevoelig is geweest voor
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literaire invloeden, die hij in verschillende fasen van zijn dichterschap heeft
ondergaan.
In Februari 1918 werd hij ernstig ziek. Een longontsteking dwong hem langdurig
rust te nemen, met het gevolg, dat wij niet gezamenlijk eindexamen hebben gedaan.
De diagnose luidde: een verwaarloosde bronchitis. In zijn zesde en zevende
levensjaar had hij reeds maanden moeten liggen en zijn gezondheid was sindsdien
altijd zwak geweest. Lange tijd had hij ook heilgymnastiek moeten doen in verband
met zijn zwakke longen. Toen hij vijftien jaar was, vatte hij het plan op om te gaan
varen, en deed in Amsterdam examen voor de Zeevaartschool. Maar hij werd om
gezondheidsredenen afgekeurd, zoals trouwens later voor de militaire dienst.
De eerste verzen, die Marsman heeft geschreven waren van weinig belang en
zonder persoonlijk karakter. In het voorjaar van 1918, in de maanden van zijn ziekte,
schreef hij zijn eerste verzen, die van een invloed van HET GETIJ getuigen:

Dageraad
Ik heb mijn lijf gepantserd in het stof der dagen
en in het rookend bloed der warme avondluchten,
ik dwaalde tastend door de nacht van grijze zuchten;
- ik heb d'oranje toorts der vreugde hoog gedragen.
Ik heb bij nacht gewandeld door de zilvren velden,
terwijl de maan zacht-smeltend aan de hemel hing
en ik, fantastisch met mijn blauwe schaduw, ging
langs verre wegen en de sterren telde.
Ik heb het sap der menschheid gulzig ingezogen,
ik voel het rhythme stuwen in mijn gistend bloed,
verheugd, want elke onontkoomb're daad is goed,
zie ik mijn schepping, scheemrig reeds voltogen.

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

25
Menschheid, waaruit ik zwellend groei, waarin ik kreunend lijd,
laat mijn klein licht uw scheem'ring mee verklaren.
ik wil u-zelf u, zingend openbaren:
ik ben de Brenger van een nieuwen Tijd.

Men kan zich afvragen, of geen onbewuste reminiscenties werden gewekt aan
regels en woorden van dit vroege en nooit herdrukte vers, toen hij in TEMPEL EN
KRUIS het verleden opriep, de onstuimige jeugd van zijn expressionistische en
‘kosmische’ tijd. Men kan in het bijzonder denken aan dit sublieme gedicht uit De
boot van Dionysos:
Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg
als zilveren gewei, en 't stuifmeel der planeten
over den melkweg blies en in de maan gezeten
langs 't grondelooze blauw der zomernachten voer,
ik ben beroofd en leeg, mijn schepen zijn verbrand,
............

Het gedicht Dageraad dicteerde hij mij van zijn ziekbed op 4 Maart 1918 met enkele
andere gedichten, die een duidelijke invloed verraden van DE WANDELAAR:
M'n ribben kraken en m'n adem schuurt.
M'n longen zitten vol met rotte plekken.
Ik lig de lucht er schokkend uit te trekken;
God, wist ik maar, hoe lang of 't nog duurt,
........
Op een niet drukke werkdag in de week
Wanneer de sleeper paarden heeft op stal,
Als iedereen me goed heeft kunnen zien
Saffranen schedel met leuk krullend haar,
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Met zwarte vegen op een goor-wit vel
blauw-paarschen mond als een verrotte vrucht
dan word ik netjes in een kist gelegd. ........

Maar deze wat morbide en cynische periode was iets zeer voorbijgaands. Enkele
maanden later schreef hij ook een groot driedelig gedicht: Het zachte Leed, dat een
reeds meer herkenbaar Marsmaniaans timbre heeft en ook in kiem zijn later
expressionisme aankondigt:
Als violette schemer in mijn kamer is
en zware stilten en de wereld slaapt,
zoodat ik denk, dat ik de eenige ben,
voor wien Gods oogen glanzen in den nacht,
dan bloeien uit gebed en heugenis,
de witte bloemen van mijn fantasie.
Ik sta te wachten aan het glimmend strand Over de zee klimt aan de horizon
een witte vlam - en danst,
zooals een vrouw danst met oranje haar,
en zweeft naar mij...
zich beeldend tot jouw wezen,
neigt naar mij...
- strekt hoofd en handen...
Rood is de schreeuw van mijn verdorden mond:
kom - kom!
- zwaar is de val van mijn gebogen lijf...

Toen HET GETIJ zijn vers Dageraad, dat ik aan de redactie had gezonden, niet
plaatste, was hij zeer teleurgesteld en ontmoedigd, daar hij veel hechtte aan een
Getij-oordeel. Hij was van mening dat met deze verzen zijn werkelijk poëtisch oeuvre
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begonnen was en zijn vorige werk beschouwde hij slechts als een virtuoos voorspel.
Hij vroeg mij Dageraad aan het maandblad ELSEVIER te zenden, hetgeen ik reeds
uit eigen beweging had gedaan, waarna ik het van de redacteur Herman Robbers
had terug ontvangen met het commentaar: ‘Uw vriend heeft wel talent, maar het is
geen rijp werk.’ Het werd ten slotte in het December-nummer 1918 van het tijdschrift
STROOMINGEN, waarvan slechts één jaargang is verschenen, gedrukt; het was het
eerste gedicht van hem dat werd gepubliceerd.
In HET GETIJ heeft Marsman ook later nooit gepubliceerd. Pas in 1924, toen de
eerste jaargang van DE VRIJE BLADEN verscheen, in zekere zin een voortzetting van
HET GETIJ-zonder-Groenevelt, zou Marsman als medewerker en in het volgend jaar
als redacteur een actief aandeel nemen in een blad der jongeren.
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‘Ruimteschemer’
Zijn gezondheid bleef slecht. Zo dikwijls als het mij mogelijk was om uit Amersfoort
naar Zeist te komen, zagen wij elkaar en intussen correspondeerden wij. In een van
zijn brieven, de oudste die ik van hem nog bezit, afgezien van alles wat hij in mijn
dagboek schreef, en een der langste die ik ooit van hem ontving, gedateerd ‘begin
October 1918’, geeft hij een uitvoerig relaas van zijn toenmalige literaire en
philosofische opvattingen. Het is het eerste voorbeeld van zijn vele pogingen om
uiteen te zetten waarom hij zo en niet anders was:
Al deze jaren van mijn jeugd en vorming, artistiek en intellectueel en sociaal, ben
je bij me geweest, dikwijls vlak naast mij, enkele malen met mij; vriend, die de eenige
blijvende liefde zijt van mijn glimlachend-sceptischen geest; ik - misschien jouw
tweede liefde! Al zou lyriek in dezen niet misplaatst zijn, is niet deze dank teekenend voor mijn
gevoel, en genoeg! - Is niet een tastbaar bewijs voor mijn hechte genegenheid deze
uitvoerige brief, die mijn avond verslindt..., waar Jet Holst wacht, en Scheffler en
George! - Zijn niet de dingen des dagelijkschen levens het belangrijkste meestal?
[...] Elken dag wandel of rijd ik achter ons dorp - 't land is zwart en bruin en groen
en geel, en de boomen zijn goud en zwart en welk-groengeel - en de lucht is grijs,
blauw-grijs en grijs-violet-vloeiend - en niets is in staat mij hiervan een vers te doen
maken - 'n goed vers nl. - 'n intellectualistisch was natuurlijk zeer goed mogelijk. Is er wel iets ‘mooiers’ denkbaar dan een herfst-land, en wel iets ‘leelijkers’ dan 'n
intellectualistisch gedicht?
Je kunt dezen brief enigszins beschouwen als een dagboek der laatste dagen
[...]
Ik hoop dat je mijn brief met aandacht en genoegen zult lezen, hij heeft mijzelf
eenige moeite gekost, maar ook voldoening gegeven.
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Het dampige kille weer van de laatste en voorlaatste dagen, bedriegelijk-lauw en
nattig-onaangenaam, heeft niet geaarzeld m'n uiterst-vatbaar lichaam aan te tasten:
pijn krampt in zijde en rug - onmiskenbare symptomen van mijn vorige ziekte ongerustheid daarover verlamt reeds m'n veerkracht - angstig wacht ik af -. Hopelijk
is het slechts van voorbijgaanden aard.
Ik studeer een beetje, maar het bevalt me niet erg - ook het lezen geeft me niet
die heerlijke verkwikking en rijkdom, die ik er in de beste oogenblikken van heb maar het spijt me eigenlijk niet erg - ik ben tegenwoordig gewend, die dingen nogal
goedmoedig te bekijken. Dat is veel waard, als je een jaar tegemoet gaat, zooals
ik waarschijnlijk zal hebben.
Gelegentlich hoop ik ‘Zarathustra’ eens van je te leen te krijgen, ik verwacht daar
heel veel van! Ik ben niet van plan zoo krankzinnig veel te gaan lezen als de vorige
jaren; ik wil voorloopig alles maar kalm opvatten - Temple Thurston is niet onaardig
- er staan geestige dingen in, psychologische paradoxen à la Wilde en George
Moore - (van wien ik met buitengewoon interesse en genoegen de Confessions of
a Young Man las) -. Verder wachten mij nog jouw geschenk, Stefan George, Jet
Holst, De Stijl 1-11, waarin 't artikel van Piet Mondriaan, dat zeer belangwekkend
is, wordt voortgezet, Das zweite Gesicht van Löns, en 'n studie over Bergson. Eenige
weken denk ik hier voldoende aan te hebben, en dan ga ik weer verder schiftend,
kiezend te werk, ik denk nl. geen boeken meer te lezen, waartoe ik me niet
aangetrokken voel, ook al moet je ze voor je reputatie als ontwikkeld en litterair
mensch kennen. [...]
‘Harmonisch leven en eclectisch lezen’ (v. Genderen Stort) - Daar is zeer veel
voor te zeggen, vind je niet? Verder liggen dan nog op m'n weg: Shaw, de Russen,
Gauthier en de Parnassiens, modern-engels, -frans, -duits (vooral Hauptmann! 't is
eenvoudig onverantwoordelijk, dat we dien nog niet lazen!) - de Prae-rafaëlites en
van Holland, volledigheidshalve:
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Voor de Poort, Herman Middendorp en Van Eckeren en vooral Van Oudshoorn! Dit is in hoofdtrekken het plan de campagne, dat het toeval mij wel niet zal laten
volgen -.
- Ik ben verwaand-tevreden over mijn brief, ik hoop dat hij voor eenige tijd
voldoende is, want je begrijpt, dat het vrij lang moet duren, eer ik weer tot zoo'n
uitgebreiden roman in staat zal zijn. Het is nu Zaterdagmiddag - en ik begin al uit te zien naar je komst - al ben ik
innerlijk overtuigd dat het vrijwel onmogelijk zal zijn, dat je weg kunt loopen -. Maar
verlangen en hopen naar iets, dat zeker is, is geen verlangen of hopen; en te grooter
zal de verrassing zijn, - er is nog steeds eenige procenten kans.
In deze maanden leerde hij Willem Pijper kennen. Pijper was vijf jaar ouder dan
wij; hij had het gymnasium in Utrecht bezocht en woonde toentertijd nog in Zeist.
Het in December 1918 geschreven gedicht Nacht was aan Pijper opgedragen. Het
geheel bestond uit drie delen, waarvan het eerste en derde hier volgen:

I
Nacht brandt de ruimte blauw
en koelt de aarde met haar vochte adem,
- nacht is een blank geheim, want nacht is vrouw Op lage wolken drijft de witte maan,
een ranke kelk, waaruit geen licht meer vloeit:
zij heeft haar liefde feestend uitgeleefd - en zal vergaan
Maar nacht is troostend, want uit leed gegroeid,
nacht is een wade om mijn naakte leed Over het zwoegen van mijn luide dagen
heeft zij haar stilte sterk omhoog gedragen,
smeedt zij tesaam haar sidderende zalen,
huivrend van wijding, als ijle kathedralen.
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III
Door witte wanden van mijn lichaam heen
mengde mijn ziel zich met de ziel van Nacht..
Ik ben Nacht zelf
ik ben nu rust...
Leven is mild
en enkelvoudig...
Dit is de vrucht
van mijn onstuimig leven -

Ondanks zijn ziekte gaat hij begin Februari 1919 naar Amsterdam voor de uitvoering
van de EERSTE SYMPHONIE van Pijper en DE SPHINX van Van Goudoever, met wie
wij beiden in deze tijd bevriend waren. In de volgende maanden schrijft hij de eerste
gedichten, die hij later in zijn bundel VERZEN zou opnemen en ook in zijn VERZAMELD
WERK zou herdrukken. Onmiddellijk nadat wij gezamenlijk in Utrecht Mahlers Vierde
hadden gehoord - hij bleef nog in Utrecht, ik ging naar Amersfoort - schreef hij mij
in een brief van 14 Maart 1919 waarin hij mij zijn nieuwste gedicht Vrouw toezond:
Dachten wij niet onontroerbaar te zijn? - En dan: Dit Verhevene... het gansch
verzwolgen worden in vrouw-en-muziek. Maar: meer nog dan die zinnelijk-geurende
vrouw - en erger nog: het glanzen van haar rijpe vleesch -, en de meest zingende
muziek, sidderde in mijn felle verbeeldingsherinnering die andere -, wier haren mij
de sterkste impressie gaven sinds ‘Nacht’ - en sterker! En: omdat mijn beeldend
vermogen mij toeschijnt staag te groeien, geloof ik dit beter en gaver dan ‘Nacht’ het heeft mijn ontroering volledig opgezogen - dat is het immers. Ik wil dit vers
gelezen hebben (zooals elk vers) luid-op - maar nu speciaal met een grijs-groene
stem.
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De oorspronkelijke tekst, die enigszins afwijkt van de later gedrukte, laat ik hier
volgen:

Vrouw
Hijgende nacht...
Binnen ons lichaam wentelt al-leven Gedrochtlijk staan wij en massaal geheven
tegen den rottend-paarsen hemel van verlangen...
Dit duidt nu leven:
Mijn vale handen tasten even
het slierend kransen van uw blauwe haren,
die, gift en scheemring, vachten hemel waren
Over al-ruimte, uw gelaat, ivoor ovaal waarin uw oogen, spitse spleten, hangen:
een groen signaal.

In dezelfde tijd schreef hij nog een duits vers Götter-Fruchtbarkeit en het uit drie
delen bestaande gedicht Tocht, dat hij als geheel te zwak vond om in de VERZEN te
worden opgenomen, maar dat strophen bevat, die in het eerste gedeelte daarvan
- zijn ‘kosmische verzen’ - niet misplaatst zouden zijn geweest:
Mijn dorp, ik ben uw dorre tucht
en d'onoprechtheid van uw vale straten
in wrok, in lang-verzuurden wrok ontvlucht Ik kies de ruimte en het grijze wonder
van een avond - en het gaver offer: nacht ......
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Roekeloos vecht ik, bestorm den hemel,
bekamp het gele bolwerk van de maan
ik kus de sterren, mijn liefde voedt ze
mijn feilloos willen cirkelt hun baan -

Een aantal van de verzen, die hij in Maart had geschreven, had hij naar Albert
Verwey gezonden en eind Juni schreef hij mij uit Zeist naar Noordwijk, waar ik, na
mijn diensttijd te Amersfoort, de zomer doorbracht: De laatste verzen, die je kent
van me, verschijnen waarschijnlijk in Juli, in de Beweging. Je ziet, contact met
Noordwijk kon toch niet uitblijven. In het Juli-nummer 1919 van DE BEWEGING
verschenen inderdaad onder de gezamenlijke titel Omtrekken vier gedichten van
hem - De twee Schilders, Vrouw, De Verhevene en Schaduw - die de aandacht van
de literaire wereld op hem vestigden.
Schaduw overigens, is het enige gedicht uit deze jaren, dat èn in alle latere
uitgaven van zijn verzen èn zonder enige variant is herdrukt. Het heeft de spanning
van alle andere verzen uit deze vroege tijd, maar het is wellicht het evenwichtigste
en volmaaktste. Twee jaar later zou hij schrijven, dat voor hem de ideale dichter
was, die beide heeft van dit laat seizoen: van het impressionisme de rust, de
gemeenzaamheid met het buitene, de breedheid, de atmosfeer, de gevoeligheid,
het oogenblikkelijke, den weemoed, - en van het andere de bezetenheid, het duivelse,
het ondergrondse, overzijdse, fantastische, vizioenaire. Men zou ook kunnen zeggen
- zoals wij in die tijd graag zeiden -: het germaanse én het slavische. Terwijl in de
BRIEVEN en de ‘kosmische’ verzen overwegend, ja eenzijdig het vizioenaire en het
‘overzijdse’ te vinden is, heeft Schaduw tevens iets van de weemoed en de
gevoeligheid - een element, dat steeds in nieuwe vormen in al zijn latere werk zou
terugkeren.
De invloed der duitse expressionistische dichters moet men voor deze eerste
periode niet overschatten: de dichters die
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voor hem van betekenis zijn geweest had hij toen nog niet gelezen. Wel moet een
andere invloed, naast die van Van den Bergh worden genoemd: die van Odilon
Redon, van wie wij - het moet in 1918 zijn geweest - een tentoonstelling in Utrecht
hadden gezien. In de daaropvolgende jaren hebben ook andere schilders hem
geboeid, waaronder franse cubisten, met name Léger - een van diens schilderijen
uit de tijd van 1910-1914 inspireerde hem tot het gedicht Pijn - en duitse
expressionisten als Frans Marc, Erich Heckel en Lyonel Feininger. Geen van hen
echter heeft zulk een rechtstreekse invloed uitgeoefend als Redon - deze surrealist
avant la lettre, die in zijn steeds visionnair geïnspireerde fantasmagorieke schilderijen
en lithografieën het mysterieuze, het feeërieke en daemonische, om zo te zeggen,
het onbewuste in de kosmos tot leven en tot uitdrukking heeft gebracht. In dit verband
zal men Marsmans eerste expressionistische verzen ook in het licht van het
symbolisme moeten beschouwen.
De schifting en het geregeld op orde brengen van zijn boeken paste hij ook toe op
zijn literaire productie. Zoals hij dikwijls later een boek terug wilde hebben, zo vroeg
hij ook van tijd tot tijd zijn door mij verzamelde manuscripten weer terug. Deze dagen
zijn voor mij belangrijk, schrijft hij mij in Januari 1920, ik ben mij in mijzelf ingravende;
mijn verflauwend geheugen maakt het noodig dat ik mijn onfeilbaar document
opdiep... Ik ben bezig te maken de herinneringssynthese van mezelf en daartoe
heb ik als materiaal àlles noodig, wat ik zoo al geschreven heb. Nu is het al heel
makkelijk - en opnieuw is er gelegenheid jou voor je conscientieusheid in dezen te
danken! - bezorg mij mijn heele literaire arbeid tot nu toe.
En twee weken later schrijft hij uit Zeist naar Rotterdam: Niet omdat ik het zeer
belangrijk acht, maar om jouw preciesheid in dezen te bevredigen wil ik je over de
manuscripten-quaestie dit schrijven: - wezenlijks (tot nu toe, weet jij hoe ik het
morgen zal vinden) staat hier en daar in de ‘Scha-
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duwdansen’. Maar ook bewaarde ik nog ter event. publicatie 2e rangsch-dingen:
‘Het stille Leven’, verzen uit '18... Ik ben van plan die serieus te doorlezen, denk
daar iets van mezelf te vinden, reeds in ‘Het zachte leed’.
SCHADUWDANSEN was een bundel, die hij voor mij had samengesteld met als
motto: ‘Ich horche immer, gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah’, van Rilke.
Later kreeg ik dan alles weer terug en hoewel het hem in zulke ogenblikken
duidelijk was dat mijn archivarische neigingen niet zonder nut waren, was hij er toch
maar weinig enthousiast over, dat de dingen waarmede hij had afgedaan, bewaard
bleven en ik ben er ook niet zeker van dat hij mij alles steeds weer opnieuw ter hand
heeft gesteld.
Hier volgen enkele losse aantekeningen over zijn belangstelling in deze maanden.
Ik had hem sterk aangeraden om MALTE BRIGGE te lezen. Meer dan hij was ik
toentertijd een bewonderaar van Rilke. Zijn verhouding tot Rilke is steeds ambivalent
geweest en hij heeft, zoals in enkele andere gevallen (bijvoorbeeld over Gide's
L'IMMORALISTE), zijn mening diametraal veranderd. Malte Brigge is echter ⅗
teleurstelling; ik heb mij weer eens laten bepraten door recensies van ‘poëtische
menschen’, die Rilke onder omstandigheden niet tot op den bodem zouden durven
verwerpen - om Brigge behoeft dat niet - het is prachtig - maar zelfs zijn Neue (1)
en Frühe Gedichte en Vom lieben Gott zijn dieper - laat staan de Cornet en 't
Stundenbuch. Maar in het aan mij opgedragen essay over Rilke - oorspronkelijk,
meen ik, een lezing in 1926 in zijn bundel DE ANATOMISCHE LES verschenen, en
enigszins bekort in het VERZAMELD WERK herdrukt, noemt hij DIE AUFZEICHNUNGEN
DES MALTE LAURIDS BRIGGE Rilke's meesterwerk.
Een groot gedeelte van zijn correspondentie placht hij per briefkaart af te doen;
soms in microscopisch-klein handschrift wist hij hele romans daarop samen te
dringen. Een voorkeur die hem zijn gehele leven lang is bijgebleven.
In Maart 1920 deelt hij mij op een briefkaart mede, dat hij
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een kleine proza-fantasie schreef en dat hij binnenkort weer een gedicht zou maken,
dat is al bezig. Dat zal culmineeren in den verrukkelijksten zin van heel mijn merk:
‘draaide de wereld zich een kwartslag om’.
Het was de laatste regel van zijn later in de VERZEN opgenomen gedicht Gang,
dat oorspronkelijk is verschenen in een ‘handschriftuitgave’ van enkele pagina's
onder de titel BRIEVEN AAN DIE ZEER VER EN ZEER NABIJ IS BEIDE, maar het verscheen
hier - zoals de andere verzen - zonder opschrift en met de versregels achter elkaar
geschreven:
Smarten tasten zijn gang / het vlak is blind /
en oogen branden dieper dan het doel:
o, grenzen / horizonten... en vervloeien.
Terzijde zal de wereld branden: scheeve bloem
in wapperenden mond der ruimte.
Maar toen de luiken gleden voor zijn oogen /
draaide de wereld zich een kwartslag om.

De uitgave was gedateerd: December 1919-Augustus 1920 en de colophon
vermeldde: Deze eenige handschriftuitgave der Brieven bestaat uit vijf-en-twintig
exemplaren. Ze werden voor ƒ7,50 te koop aangeboden. Een enkel exemplaar van
de BRIEVEN is ook verkocht. Maar als voorzorgsmaatregel waren niet alle 25
aangekondigde exemplaren vervaardigd.
Een van onze vrienden van de HBS, Jan van Marle, was toentertijd in de buurt
van Rijswijk een kunsthandel begonnen. In October 1919 bezocht hij Marsman te
Zeist en deze stelde hem voor enkele eigenhandig door hem geschreven en
gesigneerde verzen à ƒ2,50 op de tentoonstellingen van zijn kunsthandel ‘In die
Coornschuere’ te verkopen. Van Marle voelde daar echter niet voor. Toen Marsman
kort daarop in de jonge kunstenaarskring te Delft veel waardering voor zijn verzen
ontmoette, werd het plan besproken om met ‘middeleeuwse’ middelen een uitgave
van enkele verzen met gekleur-
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de houtsneden te vervaardigen. Er zouden een drietal verzen gedrukt worden Schaduw, Vrouw en Heerscher - in een luxe-editie van 50 tot 60 exemplaren die
per stuk ƒ15,- moesten kosten. Nog vóór het einde van het jaar zou deze uitgave
gereed zijn. De financiële vooruitzichten leken hem grandioos. Maar om redenen
die ik mij niet meer herinner, kwam er van de uitgave niets. In de loop van het
volgend jaar zou een dergelijk plan nog eens aan de orde komen.
In 1920 hadden wij Erich Wichman en Jan Havermans te Amsterdam leren kennen.
Zij woonden in het beroemde maar toen reeds zeer delapidaire en sindsdien
afgebroken ‘Huis 1813’. Beiden hadden onmiddellijk grote bewondering opgevat
voor de verzen die in DE BEWEGING waren verschenen en zij schreven aan Marsman,
die hen in Amsterdam bezocht.
Voor de uitgave, die bij de ‘Coornschuere’ zou verschijnen, sneed Havermans
de tekst van de drie daarvoor bestemde verzen in hout. Toen er echter niets van
de ‘luxe-editie’ kwam, beraamde hij een nieuw plan en hij stelde aan Marsman voor
een groter aantal verzen volgens hetzelfde procédé uit te geven. Marsman ging er
mee accoord en maakte een keuze van een twaalftal gedichten: Vrouw, Schaduw,
Heerscher, de BRIEVEN, die in de vorm van vijf gedichten onder de volgende titels
zouden verschijnen: Ronding, Kanteling, Raskolnikow, Bloei en Nacht; het driedelige
gedicht Triptiek en tenslotte het duitse gedicht Slawa, dat hier de titel Das Tor zou
krijgen. Gelijk de BRIEVEN was Triptiek met de versregels achter elkaar geschreven.

Triptiek

Wending
Avond is aan uw mond een kalme dronk, neem gij den wijn, mijn kind, den wijn der
nacht, die zich in aarden kruik der landen welvend spant; waar hemel ademt
schemers rond uw hoofd en sterren stijgen uit het haar der nacht. - En, gij, in
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avond, zelve zijt een vrucht, leunt aan uw schaduw, glimlacht duisternis... - Maar
klop der aarde, bloed der aarde tast uw wand; voelt ge u stijgen? krachten der wereld
spannen zich ten bloei: in uw gezegend lichaam barst een kiem - voelt ge u stijgen?
Aarde's gerekte nerven drijven u -. Ge groeit: uw romp grijpt ruimte, handen trekken
kim - uw haar verstroomt: werelden dansen binnen den boog der oogen, droomen
uw voorhoofd neigt: de nacht, de dag -- Aan u voltrok zich aarde's lot vannacht:
door witte wanden van uw lichaam heen mengde uw ziel zich met de ziel van nacht
-

Mijn droom
een scheefgetrokken kruis, dat waggelt achter hemelwand; mijn kus (en nog, in uw
wijn-gelen dag, sijpelt nachts schaduw uit mijn haar): gemarmerd-groene
kankerbloesem; mijn hand: een witte stem -- Een nacht boog rust, met wanden zoog
mijn cel aan duister vast: een trage boot aan avonds reede, (uw haar zal zeil zijn)
en in mijn handen, deeg, ons beider lot. - En uren stijgen, rijpen, vallen af, totdat de
droom ontspringt aan welvend bloed. Uw schreden klimmen (wachten sloeg brug
na brug) en al uw lijnen rekken naar mijn poort. - Maar gij, zeer mild, zeer aardsch,
zeer enkelvoudig, buigt uw verblinde baan terzij, ontzet. En nu, vannacht, mijn kind
drink ik de maan uit mijn vermoeide hand.

Val
Terzìj de horde - Nooit gleed een bloemsignaal tegen de steilte van mijn
schemernacht, waar ik, gewelfd over den rand der ruimte, den geur der eeuwen
puur uit den bokaal der lucht. - En zelve drijf, een late, smalle bloem, op den
verloomden maatslag van den tijd.
Enkele verzen - o.a. Mijn droom - werden door Havermans met houtsneden
geïllustreerd. Het geheel zou, naar Marsman voorstelde, aan Erich Wichman worden
opgedragen.
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Het plan was in de herfst van 1921 zo ver gevorderd - de meeste blokken zowel
van de verzen als van de houtsneden waren gereed - dat Marsman in December
1921 aankondigde, dat van zijn hand nog in hetzelfde jaar te Amsterdam de volgende
bundel zou verschijnen: RUIMTESCHEMER met corresponderende houtsneden van
Jan Havermans uit te geven door het Kunstenaars-Genootschap ‘De Anderen’.
Maar ook deze uitgave verscheen tenslotte niet. Pas twee jaar later zou zijn eerste
bundel verzen het licht zien.
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In de zomer van 1921 maakte Marsman zijn eerste buitenlandse reis. Een gedeelte
van de maand Juni bracht hij op het eiland Hiddensoe in de Oostzee door. Vandaar
schreef hij mij uit Kloster - het hoger gelegen dorpje in het Noorden van dit smalle
eiland -, waar hij met vrienden in de Vuurtoren woonde: Ik moet den goden toch wel
uitermate lief zijn, dat ze het mij vergunnen hier - de volstrekt-schoonste plek aan
zee, waar dan ook - in gezelschap van enkele aristoi, bij weliswaar regenachtig
weer, maar ongelooflijk schoon toch (‘waaiende winden -- nevel --) enkele dagen
door te brengen - en hoe! Bogo is toch ongetwijfeld een vitaal, diep, zwerfsch
mensch, een - God weet het - dichter; ik geloof dat hij bij de menschen te noemen
valt die ik altijd noem: Trakl!!! (Sebastian im Traum) - (Stramm) - (Stadler) Heynicke,
- Kasack (Tragische Sendung). Urenlang lezen we, allen in mijn kamer. Slawa een
fiere, ‘rassige’ Poolsche (een volkskind, met een fabelachtig instinkt voor menschen
en kunst). Theo Kellner: schilder-architect (mijn nauwkeurig kontrast: bescheiden,
zacht, on-intellectueel, on-formalistisch - hoewel wij beiden - op onze ‘doodepunt’:
het expressionisme - verloochenen en volmaakte Wahlverwandtschaften zijn. - een
Hollandsche, leerlinge van Bogo Vandaag zal er zon zijn (‘jij kunt toch wel een zon laten opgaan’ zegt Theo), maar
als het weer langer nat blijft gaan we omstreeks Woensdag naar Berlijn; bij zon
echter Zaterdag pas.
Maar onthoud: al moest je uit Moscou komen. volgend jaar [gaan] wij samen - en
nog twee of drie - naar Hiddensoe.
Eind Juli ging hij van Hiddensoe met de vrienden naar Berlijn, waar hij een week
bleef. Hij bezocht er Hermann Kasack, een der weinige dichters van het
‘mens-en-idee-expressionisme’, die in Marsmans ogen genade vond en over wiens
bundel
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hij later ook waarderend heeft geschreven. In Herwarth Waldens
kunsthandel ‘Der Sturm’ bewonderde hij de expressionistische schilders, die daar
exposeerden: Kandinsky, Franz Marc, Klee, Rottluff, Campendonk. Hij ging naar
Milow a.d. Havel en Potsdam. Beide plaatsen figureren onder zijn Seinen. Uit Berlijn
maakte hij een rondreis door de Harz en Thüringen. Hij bezocht Erfurt en Weimar,
waar het Goethe-huis hem inspireerde, maar onderbrak de reis omdat ze hem te
veel vermoeide, en hij ging terug naar Berlijn. Vandaar - Berlin-Dahlem, Unter den
Eichen 89a - schreef hij mij, 19 Augustus, naar Bad Wildungen, waar ik toen korte
tijd verblijf hield: ieder teeken van leven van jou [...] is mij telkens opnieuw een
vreugde [...] als het niet bijna tragisch klonk, en zelfs dan, zou ik zeggen en zeg in
dezen schoonsten tijd van mijn leven, die mij door en langs afgronden smijt (geen
god kan omspannen, wat mij omspant!), nu, gesloopt en verheerlijkt [...] (zonder
Slawa - moe, onttakeld ‘muss sie sich wieder sammeln’, zij, de rustige sterke: ‘veel
is gebroken’; zonder Anne Margaretha, de rijkste der vrouwen [...]). In dezen tijd
moet ik jou, de oudste, rijkste der vrienden twee (minstens twee) dagen hier bij mij
hebben. Bij God en Arthur Müller zijn misschien toch alle dingen mogelijk.
Schrijf dus omgaand je besluit, en geef aan welke dag (hoe eerder, hoe beter!)
op welk uur ik je in Café Bauer, Unter den Linden, Ecke Friedrichstrasse treffen kan.
(Afhalen van stations mislukt licht.)
Hoog, misschien boven de persoonlijkheden dezer vrouwen uit staat deze nieuwe
weg, (D [...]'s weg lijkt mij een stil, droomerig sprookje), die mij voert tot waar ik tot
nu toe niet komen kon en die mij heft boven de pantserkoepel van het ingeschroefde
IK en Ik-Alleen, naar de mildheid van het onzegbare: Du - leidt. Lees hier, wat in
deze vier weken groeide uit je vriend, die bij groote en gedifferencieerde, niet zwakke
zelfs, begaafde mogelijkheden, arm toch vaak, en met een krampachtig gebaar
naar wijder, van verschrompelen niet heel ver af stond soms.
DER MENSCH
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Slawa-Hiddensoe:
Das runde Läuten
und dieses Strömen, das Abend hängt an unsere Hände
o blauer Wind
Wogende Nacht
aus der das Meer, Dein runder Schoss, mich ruft
Schwarzblühend steigt die Stimme meines Bluts
und singt
und lenkt das Boot die braune Barke an das Tor
das Deine Hände leuchten durch die Nacht.
O hohes Lied
Die Barke fährt
o ihre steile Sehnsucht
wird zerschellen an der fernen Küste
dämmernden Hügeln Deiner breiten Brüste,
aus denen Himmel blüht.
Du letztes hand der Ruh
Du Segnende
Du
Du
Berlin, d. 16 August 1921

Het gedicht dat later Erhebung heette, werd onder de titel Das Tor met enkele
veranderingen in VERZEN gedrukt, maar niet in de latere bundels en ook niet in het
VERZAMELD WERK opgenomen. Marsman verwees in deze brief ook nog naar zijn
meesterwerk, de oratio, die Holland misschien nu met afschuw leest. Deze oratio
is, naar ik vermoed, de Divagatie, die echter pas enkele maanden later (15 December
1921), in DEN GULDEN WINCKEL verscheen, en waarin hij schreef: Ik zal eindelijk eens
- o, godgebenedijde stonde, waarnaar ik sinds mijn vijftiende jaar uitzie - kunnen
afreke-
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nen met een-en-ander, dat het verachten waard is; ik zal mijn vrienden (wie zijn
dat?) zoo min of meer verstaanbaar trachten te maken, waarom ik zoo en niet anders
was en dacht en deed.
Deze Divagatie is overigens instructief voor zijn opvattingen in 1921 over het
expressionisme, ook in verband met bepaalde invloeden, die hij heeft ondergaan.
Maar deze programmatische beschouwingen zijn meer kenmerkend voor de verzen
die hij een jaar later zou schrijven - de Seinen - dan voor de verzen die hij tot dusver
had geschreven.
Laat hun kunstwaarde (die ik gaarne loochen) terzijde - mijn ‘Omtrekken’ en
‘Brieven’ en ‘Wending’ (waarmee deze lijn niet onfraai sluit, zooals ge spoedig zult
mogen beamen) zijn de meest-zuivere litteraire parallel - in Holland - van wat anderen
en ik, weleens malgré nous min of meer, expressionisme noem(d)en, in beeldende
kunst. Eigenlijk de eenige parallel; ik accentueer: speciaal de dichtkunst hier verzandt
en staat buiten de zwaaien, die het europeesche leven nog dansen durft. [Waar]
vindt ge een tegenhanger van, zeg maar: Trakl, Stramm, Heynicke, Kasack (zelfs)
of Edschmid, Kornfeld, Kaiser (desnoods) - ganselijk gezwegen van ‘cubisten’:
Apollinaire, Cendrars, Dermée?
Echter aan de spits aller modernen - van gansch de wereld - staan hier, in Holland,
de aestheticus Theo van Doesburg (schilder eveneens, maar dat doet hier niet ter
zake) en de dichter-aestheticus I.K. Bonset. Bij theorie en werk van den laatste het
volgende: (Van Doesburg's inzicht stemt daarmee grootendeels overeen): het
dualisme is opgeheven, niet in denken (monisme) of in voelen (velerlei vormen van
pantheïsme en mystiek), maar in zijn dagelijkschen bewustzijnsinhoud; hij ervaart
de eenheid aller dingen niet in redelijkheid, noch in extatische schouwing, noch in
een ‘saamhoorigheidsgevoel’, maar voortdurend in de nuchtere bewustheid van elk
oogenblik (‘de scherven van de Kosmos vind ik in m'n thee’). Ook bij Adwaïta kunst
ge dit vinden, maar bij dien is het - dunkt
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mij - bij wege van gevoelservaring tot bewustzijn geraakt (ook soms: andersom), hij
eveneens beleeft de ‘eenheid’, waartoe de tweeheid opgeheven wordt; bij Bonset
is ze opgeheven; hij is immer in den eenheidsstaat. Zoo versta ik hem althans.
Vanuit Hiddensoe en Berlijn zond hij mij zijn Dagboek-fragmenten, korte lyrische
prozastukken, zo kenmerkend voor hem en die tijd:
Hangend, het huis aan de bronzen helling der duinen; slank en gespannen de
lijn van de heuvelgewrichten en de geledingen glad en verglijdend; rondingen snel
en diep deinend, ademen schaduw... Maar de sprong van de hoogten is vlug en
veerkrachtig, en de toren, die groeit uit hun top: zwaard, dat de zon doorvlijmt...
(maar bij avond, als de wereld ver kantelt, pijler het ruim). Zeldzame strandvlakken,
smal en verglijdend, maar steilten veel, muren, gebeiteld. Dit land heeft de wuivende
ruigte niet en de zachte kontoer onzer duinen, noch van de stranden het wijde
verstroomen der kusten: in nachten soms daar zijn aarde en zee één bewegen en
het land is een golf in het ruim. Nimmer zoo hier: hecht en vijandig, dit eiland, een
vesting der wereld; het oneindige splintert daaraan. Schip, soepel, gesneden, glad
en behendig, dat het heelal bevaart, nachten en dagen vangt in het omarmende
zeil. En uit zijn masttop (den toren, vermoedt ge) land in het zicht: de kusten van
Rügen en Mön.
Sober de kamer en vierkant, en balken zolderen laag. O! het harde vuren geluk
van de dagen: een witte zeiltocht door het blauw heelal (dragen wij alle verten niet
in onze oogen); en de stemmen der vrienden, zoo zeer welluidend, hoog en waaiend
langs de zee; en de schemer der winden aan onze handen. En in hijgend gevecht
met den stroom: onze brekende slagen... O! het zachte, ronde vreugde bij nacht,
als de lamp der gouden olie zegen hangt aan houten disch.
den 24en Juli 1921
Kloster auf Hiddensoe
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Tauentzien, violette glimlach der demi-vierge, de bloeiende tuinen van Wilmersdorf
in paarlemoeren nacht, de Merzmalerei, de metalen waaierzonnen van
Gleis-Dreieck... ik kan deze spanningen niet overhuiven met het zachte vlies, dat
der liefde is. Hoewel (want vloek! der cultuurvlucht en vloek! Rousseauisme): in ons
merg het tumult van de pleinen de verrukking der hijgende straten, den hamerslag
van den dreunenden misthoorn en den man, die hem stoot: Demiurgos.
Maar: ik vermag het lied van de stad niet te schrijven, minder dan wie ook: ik ben
te zeer de zoon van den wind en de zee; phaenomeen blijft mij de metropolis: speling
van kracht. Mogelijk wurgt ze mij, mogelijk splijt mijn gang, springende wig, de
klemming der huizen, mogelijk heersch ik ook hier. Doch mijn liefde is meer van de
aarde nog, van de beek, van de bloem.
......
Mij is dit plein, deze Potzdammer Platz, op dit uur (als mijn vriend) geen elysische
vreugde, en het dicht, dat er opsprong: een walg. Want ik wil voluit dat hoonende
anachronisme wel heeten, dat de dingen der kunst meet naar hun schoonheid en
niet naar hun vaart.
den 30en Juli 1921
Berlin-Dahlem.
Van Bad Wildungen trok ik inderdaad naar Berlijn. En wij ontmoetten elkaar in het
eens beroemde Café Bauer, Unter den Linden. Wij gingen naar Potsdam en Sans
Souci, wij roeiden op de Wannsee, wij zagen Wegener en Irene Triesch in
Strindbergs ‘Totentanz’ en ik leerde er Slawa kennen.
De dag van mijn vertrek - ik ging enkele dagen eerder dan hij naar Zeist terug schreef hij mij over Anne Margarete B.: Je hebt je eenigszins verwonderd over mijn
groote sympathie voor die vrouw, nu je haar zag; ik deed dat n.b. Woensdag ook
even: zij was zeer mat, maar na den avond dien wij gisteren samen doorbrachten,
weet ik dat zij mij ‘de rijkste en
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zachtste der vrouwen’ blijft, al heb ik mij - goddank - eindelijk bevrijd van de
Bogo-Theo-Slawa-bril, die haar kalypso, decadent, hysterisch, pervers ziet - iets
van dit alles als ‘Wirkung’, maar bij een gratievolle natuurlijkheid echter, is niet haar
geringste bekoring. Maar - Slawa, ja, dat is wat anders! Het verheugt mij zeer, dat
jullie elkaar zoo sympathiek zijt. In de eerste dagen van September waren wij beiden
in Zeist terug. Ik zelf echter vertrok spoedig weer naar Duitsland. Bij mijn vertrek
gaf hij mij de volgende brief mee: Mee op je zwerftocht - van wat naar waar? twee
drie woorden. Weet mij in Holland je onverzettelijk bolwerk. Groet de vrienden daar,
alle! Annemargarethe - Groet vooral en voor allen Slawa, zeer zeker is zij de vrouw
onder de vrouwen, - maar God zal mij nog vreeselijk moeten straffen, voor ik met
haar liefdeskoelten zou kunnen binnengaan. Schrijf mij, overal en ten allen tijde om
alles wat ik voor je doen kan en om meer dan dat. - In zijn eerste brief naar Berlijn
kondigde hij mij enthousiast het grote nieuws aan, dat hij in Leiden ging studeren
en in Noordwijk wonen: Ook ik smeed dingen die naar daden zwemen: ik zette door
en liet doorzetten (kwam tot een passieve breuk): tot Paschen 1922 studeer ik
rechten in Leiden! O, zoo! Ik zal het sober hebben daar: maar is er Bolland niet, en
Einstein en Lorentz, Egypte en de Lakenhal? Ik houd niet van Leiden, maar is het
geen stad met een verleden, met een geur van stijl - van geuzenbloed? Ik houd niet
van het dialect daar, van de menschen - maar mijn God: alles beter dan Zeist - is
vaak een leus en een werkelijkheid. Kameraad: als God mij leven laat, wat een half
jaar kan ik eindelijk hebben! Verheug je! En is daar - Noordwijk niet? Wij zullen
(samen) (daar) nog dagen vieren! - 15 October trek ik weg uit dit Dorp. Rust veel,
beste jongen, doe wat je daemon je ingiet - en niets anders - maar, wij, jij en ik zullen hier of daar, hoe dan ook, waar dan ook, nog eenmaal, tienmaal samen dagen
en nachten leven en drinken zooals ik nimmer twee vrienden dagen en nachten
leven en drinken zag.
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Wees dapper, verzorg je lichaam en wat daarmee samenhangt, laat God voor je
ziel zorgen; denk aan mij en twee, drie vrienden en vrouwen hier En vier dagen later schrijft hij - ik was intussen reeds uit Berlijn vertrokken naar
Hiddensoe -: Morgen ga ik naar Noordwijk op een kamer uit: wordt het niet al te
mooi? Een winter aan zee! Kom terug naar Holland, (zou ik bijna zeggen)... en schrijf
mij... gauw... daar ik binnen enkele dagen ook dit dorp groet! Verrek! mijn dorp! ik
ben uw dorre tucht -De herfst en een gedeelte van de winter bracht ik door op Hiddensoe. Wij
correspondeerden nu druk van zee tot zee. Van deze maanden heeft hij mijn gehele
correspondentie bewaard en ik heb ze later van hem terugontvangen, zorgvuldig
verpakt en met het opschrift: ‘Briefe aus der Wanderschaft, 23 Sept. 1921-24 Jan.
1922.’ Uit Noordwijk schrijft hij mij naar Kloster:
Ik ben zoo ontzettend blij... dat jij beter kunt worden daar waar ik ook beter werd...
Ik weet jou nu in het mooiste land, dat ik ooit zag, waar lucht en aarde, wind en zee
mede lijf waren van Slawa (‘de eerste der vrouwen’) - ik weet jou daar nu - maar
zonder de daagsche verrukkingen van zon en kussen, maar zonder de nachtsche
streelingen, maar zonder vriend en zonder vrouw. En ik weet dat niemand minder
dan jij, nooit minder dan nu de eenzaamheid verdragen kan, dat jou deze dag, en
de tijd die komt - ondanks enkele dingen, die niet zonder een kleine vreugde zullen
zijn - harder en moeilijker zullen zijn dan alle dagen en alle tijden. Want: jij zult
misschien nooit alleen kunnen zijn en hoe dan nu? maar vier dezen dag, bij onze
liefde tot dit heerlijke leven, van eeuwigschoone vergankelijkheid... Rust en herleef
aan zee, groet dat land van bronzen heuvels en oneindigheid - mij was het het eiland
der (eerste) liefde [...]. Noordwijk! Misschien leef ik hier nog zekerder, hechter samen
met lucht en aarde dan daar, op Hiddensoe: dat is een schip (‘die braune Barke’ ja
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ook wij vinden het Slawagedicht het allerbeste - en heel goed) hier is het wijde
strand, brug tusschen land en zee. Maar waartoe vergelijken? Ik leef. Weet je niet,
dat wij vroeger, heel hypothetisch, als van een (het) ideaal eens fantaseerden: in
Leiden studeeren en in Noordwijk wonen? Mijn God, kan dan alles?! Wij zullen hier
zeker nog eens samen zijn (ik kan nu - natuurlijk - in geen afzienbaren tijd uit Holland:
tenzij er weer wonders gebeuren en die gebeuren nogal eens) - Omgekeerd, ‘ik
weet jou in Duitschland mijn onverzettelijk bolwerk’ [...] Kun je de eenzaamheid
harden? Ik twijfel, nu vooral. Ga eens voor wat dagen (heb je geld?) terug naar je
‘zuster’ Slawa - daar zal nu Theo weer zijn, groet hem, - en de anderen. Met mij is
dat zoo anders: ik kan alles. Ik kan zelfs (en beter dan iemand, toont de werkelijkheid
- o, mijn trots -) jou helpen overeind te staan, gij fraai fregat, zoo ge tuig hebt - en
manschap! [...]. Maar: als de zon schijnt, als het waait, als het stormt daar, als je
bijna verrekt, overal en ten allen tijde, bij al wat je nog te leven en te doen staat, ik
zal je niet uit het oog en hart verliezen. Mijn hand, mijn hart!
Over Leiden schreef hij nog:
Wat is Leiden? Altijd nog meer stad dan Utrecht, maar niet veel (als
stad-van-vandaag). Maar er hangt (als in Weimar, maar anders) een sympathieke
lijklucht. Het Rapenburg, waaraan de Academie is hoogvoornaam, er is het Museum;
ik vond er nauwelijks menschen tot op nu. Huizinga als docent vervelend. Bolland
- (ik zag hem nog enkel, hoorde hem niet) [...] wat een kerel; geweldig, die kop! Hij
vloekt al vier colleges achtereen (komt soms niet, loopt soms weer weg) - is oud
geworden: en leest de Ratio Pura niet meer. Ik ontmoette hem op de Academie-trap:
hij wou me door de muur kijken, maar dat ging niet En later: Is eigenlijk Europa niet inderdaad zum kotzen. Heeft Berlijn die Seuche
je niet voor goed doen walgen. En walg je niet voor alles van dat tuig, het proletariaat!
Nu ik weer dagelijks een (kleine) stad doorwandel, wordt het mij bewuster
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Boven: Klas van de Hernhuttersschool op het Broederplein, Zeist. Marsman zittend middelste
rij geheel rechts. Lehning staande zelfde rij. 1907.

Onder: Het Broederplein te Zeist.
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Boven: Marsman als keeper in het schoolelftal. 1916.

Onder: Vierde klas Rijks-HBS te Utrecht met Dr. K. Later, leraar Nederlands. Marsman
staande vijfde van links. Lehning tiende van links.
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Lehning. Rotterdam 1919.

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

*4

Paula Müller-Schübler (1872-1921) in de tuin achter haar huis op het Broederplein 35 te
Zeist. 1919.
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*5

Ms van het gedicht Vrouw, gepubliceerd in DE BEWEGING. Juli 1919.
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*6

Het gedicht Schaduw in hout gesneden door J. Havermans voor een uitgave die niet
verschenen is.
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*7

Ms van het gedicht Virgo.
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*8

‘Slawa’
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en vaster: met dat gespuis, dat gepeupel, is niets te beginnen. Ook met de burgerij
wel niet, geef ik toe, maar meer en meer kom ik ertoe als enkeling, gesloten figuur,
als afsluiter van een ‘orthodox liberale’ burgerlijke cultuur afzijdig overeind te staan...
Zoo verscherpt zich misschien ons antagonisme in levenshouding bij het hechter
worden van onze vriendschap (want die is groeiend!). Tenzij eenmaal jij overgaat.
Want mijn tijdelijke sympathie voor het complex Clara Wichmann is voorbij. Zij zijn
de keerzijde (de schoonste zijde) van het muntstuk, maar de eene zijde is
sociaal-democratie. - Het schijnt waar te zijn, wat S [...] vroeger zei: als je jurist wordt
gaat dat wel over. Welnu: het is over. Maar: laat mij doorgaan nog wat over mijzelf
te praten: ik kom hier in Noordwijk tot zoo hechte, krachtige heropbloei - de vrucht
van dezen zomer - dat ik mij in de eenzaamheid zoo volmaakt ‘gelukkig’ gevoel als
nooit tevoren. De schaduw (de zwarte!) van dit heerlijke seizoen was jij. - Maar ook
dat heeft mij milder gemaakt.
Na de plotselinge dood van Clara Wichmann in Februari 1922 schreef hij mij: Het
sterven van Clara kwam zeer onverwacht en trof mij zeer: je weet hoe ik enkel bij
haar onder de jouwen iets wezenlijks adellijks vond. Het is verschriklijk. Enkele
maanden tevoren had hij geschreven, dat het misschien nog eens gebeuren kon
dat hij zijn anarchistisch-aesthetisch-vitalisme (schenk me dien vloek, als je hem
doordacht hebt) zal (zou) prijs geven voor jouw en De Ligt's en Clara's
levensbeschouwing (maar dat zal lang duren - vooral als jij terug komt!). De laatste
week van December 1921 was ik in Elberfeld en daarheen schreef Marsman mij
vanuit Zeist:
Wij hebben gisterenavond urenlang mijn allerlaatste werk (vijf verzen in deze vijf
dagen! - geloof je dat? en goed ten deele) uitvoerig belicht binnen het kader van
mijn vroegere dingen en binnen het kader der jonge hollanders en meenen: deze
nieuwe dingen zijn de beste (van mij) en de modernste (ook: van mij); voor het eerst:
expressionistische gedichten, zegt: H. - geen ‘reeks van vondsten’. Maar hij kent
‘Hidden-
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soe’ niet: en vermoedt dat dat de overgang is. En binnen het kader van Holland van
nu: het modernste en bij het beste. Vergeef mij deze ijdele uitweiding. Ik ben er zoo
vol van. Het lijkt ten deele op mijn vroegere ‘Tocht’ -; heet ook ‘Blauwe Tocht’, maar
is zoo veel voller, zoo veel meer doorwaaid. Enkele regels - het geheel is te lang moet je toch hooren - (hardop lezen!)
......de straat die stroomt bij schemering:
o! ruischende verteedering der harten! van 't grijze vuur dat aan uw oog ontwelt.
die deind’, een andre nacht,
van 't hijgend zich omarmen van al avonds vreugden,
één blauw geluk dat onze schreden drenkt?

geef mij uw hechte hand, zonder te tasten:
ik ben zeer aardsch, ik ben u zeer verwant.

Ik heb maar weinig tijd voor lezen: ik wandel uren en schrijf dan thuis de dingen,
onderweg gevonden, op; dat gaat nu al vijf dagen zoo. En zonder veel moeite.
Zooiets als God in de scheppingsweek.
Enkele dagen later - ‘Oudejaarsmiddag 1921’ - schrijft hij:
Je liet mij lang verrekken hier, kameraad, want het moet er nog maar eens uit,
dat de enkele menschen en de vele ‘menschen’ die mij omringen en adoreeren, in
dit dorp en in dit land, spoorslags verdwijnen, nu b.v. - waar ik je kaart juist krijg plus
het portret van een mij volmaakt onbekende dame (ben ik een uil?): ziet ge, ja, één
weerslag van den zwaai, die [jij] nog zwaait [...] is mij x-maal meer waard dan het
koor van huilers en aanbidders, dat rondspookt hier; weet je : men gaat sommige
dingen mooi vinden. Maar: laat Holland stikken - Ik begin nu ontzettend naar je te
verlangen, je moet gauw terug komen: of is er nog veel te doen en te leven? Daar?
Ik kan
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dat zoo moelijk gissen...
De lente en de zomer van 1922 bracht ik gedeeltelijk in Holland - eind Januari
bezocht ik hem in Noordwijk - gedeeltelijk in Duitsland door. In April zond hij mij zijn
zogenaamde ‘Juwelen’: Smaragd en Robijnen Schoor, dat later als Robijn in VERZEN
werd opgenomen, maar zonder de prachtige aanhef:
Wig, gedreven tusschen uwe borsten,
vuren vloeren tot den milden toren
van uw wentelende halskolommen,
die den middag drenkten met contoeren
en de schaduw met het licht beklommen
in een slank vervoeren.

Je doet me intusschen een groot genoegen - schreef hij in dezelfde brief - door iets
meer dan een algemeen oordeel te geven; het zou nl. grappig zijn, als de dingen
als portret zoo suggestief waren, dat jij kon raden welke vrouw ‘Smaragd’ is en welke
de ‘Robijn’ (en schoor); je kent ze beide.
En enkele weken later schreef hij: Na de ‘Robijn’ schreef ik ‘het menschelijkste
mijner verzen’, zegt men: ‘Invocatio’, waaruit althans de eerste regel jou lief moet
zijn: ‘Laat mij in uwer haren mantel slapen...’
In Juli werd Marsman weer ziek en hij moest, overwerkt, rust nemen in Zeist.
Vandaar schreef hij mij:
Ik lig nu aan den goeden kant van 't Dorp - die prachtig is (heeft Laotse gelijk en
hoeven wij niet van huis om de wereld te kennen en is reizen emotie-jacht?) - een
grijze middag (zon en wind reefden hun zeilen) grijs als onze harten; en ik gedenk
- Maar leven is beter dan herinneren en ik leefde te weinig, deze weken. Maar diep
in September, als God wil, zal ik andere hemelen zien en bergen misschien. Maar
bergen maakten mij moe, destijds.
Nu houdt mij het plan weer bezig, dat telkens weer op-
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duikt: het vastleggen van vele gedachten. Vroeger eens schreef ik aphorismen,
maar ik vind die zoo ‘profetisch’. Brieven mislukten. Een dagboek wordt te slordig.
Vind eens wat! Of kan ik van alle niet directe vormgeving afzien, dus enkel poëzie
schrijven en zoo'n verdwaalde Gids-kritiek. Wat dunkt je? [...] ‘Novalis’ is hemelsch,
maar Franz Marc! Vind je het diep, eigenlijk, of meer intuïtief-wijs? Ik weet het nog
niet uit te duiden. Ik wilde dat ik hem gekend had; ik wil ook Klee wel kennen - nog
meer menschen trouwens; maar in Holland is niet veel meer [...] Maar Franz Marc
-; vond je bij hem niet de formule van het tijd en al-tijd probleem: die van nu zijn
‘schöpferisch’. [...] Nu ga ik maar weer Novalis lezen, en niet Fr. M. want het regent
en ik ben zuinig op je boeken.
Adieu.
Z. den 22en Juli 1922
Henny.
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Seinen
Mijn studie te Rotterdam had ik intussen afgebroken en ik was in de eerste dagen
van September 1922 naar Berlijn gegaan. Begin Augustus waren wij samen in
Barchem en in deze dagen schreef hij Madonna en Virgo. Voor mijn definitief vertrek
was ik een paar weken in het buitenland en intussen vertrok Marsman, na zijn
staatsexamen, naar Zwitserland. Bij mijn terugkomst vond ik een epistel van hem:
Vreeselijk jammer dat je niet hier was om feest te vieren -; en dat ik je nu in
maanden niet meer spreek. Leek en werk, zooals jij dat kunt. Drink niet te veel
wodka. Ik ga morgen vroeg naar Basel, dan verder [...] Heerlijk de herfst en de winter
en het nieuwe voorjaar aan zee. Laat Slawa toch in Oktober naar Holland komen
[...] Nu gaan we dus, eindelijk en uiteindelijk in één week weg van hier...
Juist vóór mijn vertrek uit Zeist ontving ik nog zijn eerste bericht uit Zwitserland.
Hij was verrukt van Vitznau en van Bazel: Een sterke schoone stad. Een onzer
steden. Enkele dagen later schreef hij: Vanmorgen stroomde de zon over Basel, nu
stroomt de regen over Luzern. Ik ben verrukt over B., een der schoonste steden,
zoo hecht en sterk. Een ruimte-beheersching, als Goslar, maar grootscher, een durf
en openheid als noordelijker steden. Een gedrag, een houding; Nietzsche wist waar
hij woonde! En ik ken toch Stralsund, en Potsdam en Amsterdam. In het museum
ried ik iets van het Oosten! Vond er Konrad Witz en Baldung en Grünewald (Holbein).
Was opnieuw verdroten over George, die Böcklin vereert - en de rest, het latere
zwitsersche werk is erbarmelijk [...] Nu de looden mantel dezer knellende maanden
afviel ben ik grooter van vlucht dan Icarus - en je weet wat zijn lot was [...] Maar het
leven zal onstuimig verder gaan, hooger en lager -; een heilig avontuur, maar het
geweten van zwervers verhardt; het leven is hard - en prachtig.
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Van Zwitserland ging de reis naar Freiburg i.B., Auerbach (Hessen), Heidelberg en
Frankfort. Vandaar kondigde hij mij zijn aankomst in Berlijn aan, waar ik mij kort te
voren had geinstalleerd. Hij logeerde bij mij op mijn atelier in Wilmersdorf en het
Romanische Café was dus niet ver. Gertrude en haar kring leerde hij in deze dagen
kennen. Ik was bevriend met de geëmigreerde Russen van links - revolutionnairen
die na Kroonstad Rusland hadden verlaten of waren uitgewezen - maar wij
frequenteerden de café's en restaurants van de emigranten van rechts, de
wit-Russen, die toentertijd beweerden dat Berlijn een aardige stad was, maar dat
er, naar hun smaak, te veel Berlijners woonden. Wij gingen opnieuw ter bedevaart
naar Sans Souci en dwaalden door Potsdam met de PREUSSISCHE STIL als Baedeker,
maar wij roeiden er ook. Het evenement te Berlijn was voor ons de grote
tentoonstelling van Franz Marc in het ‘Kronprinzenpalais’, dat na de revolutie tot
Museum van Moderne Kunst was ingericht. Daar hingen ‘Die blauen Pferde’, maar
ook Feininger, Kandinsky en met name Léger, die ons fascineerden.
In Marsmans roman Vera, een geromantiseerde versie van Slawa en van zijn
duitse ervaringen, vindt men ook veel exacte beschrijvingen van zijn indrukken uit
zijn ‘berlijnse tijd’, als men die uitdrukking mag gebruiken voor deze korte bezoeken
die met elkaar slechts enkele weken hebben geduurd, maar die zijn expressionistisch
wereldbeeld hebben doordrenkt.
Tien dagen had zijn bezoek in Berlijn geduurd. Toen vertrok hij naar Parijs. Het
moet ons een groot avontuur geleken hebben, want van deze dagen staat mij niets
meer zo levendig voor de geest als de herinnering aan ons afscheid op het perron
van het station ‘Zoologischer Garten’ bij het vertrek van de trein Warschau-Parijs
en ik moet het zeer hebben betreurd, dat ik hem niet kon vergezellen. Uit Parijs
schreef hij: 30 uur in Parijs - en de eenige dissonant in dit feest der feesten alléén
te zijn, zonder jou vooral. Want het is niet genoeg te
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weten, dat de mansarde van Wilmersdorf resoneert met de mansarde van het
Quartier Latin, en het is niet genoeg te weten, dat jij indirect bloeit van dit alles. Jij
moest nu hier zijn. En met mij dwalen [...] langs de oevers der Seine, bestrooid met
licht, langs de eeuwige Champs Elysées met fraaie vrouwen limonade zuigen en
verzen fluisteren in de Rotonde Raspail, met Sauvage en Wullems (vrienden van
De Ligt!), beter dan ik spreken over de politieke brandvragen, en over de nieuwste
grappen van Picabia!; kun je niet, zonder gekheid, de volgende week hier zijn?
Deze eerste ontmoeting met en ontdekking van Parijs, heeft op hem - op wie niet
- een onvergetelijke indruk gemaakt. Oh! Montmartre, walmende honingraat aan
de korf der Sacré-Coeur! Dit werd de onstinmigste aller nachten. Dans! Ik dans met
Madeleine in Montmartre! Il a les plus belles mains de tous les poètes du monde.
De absolute vrije vreugde. Lied en wijn... En nergens ter wereld, kan ik nu zeggen
[...] is déze vreugde, kramploos. vrij, zwevend, zoo mogelijk als daar. Arthur, waarom
ben jij hier niet, waarom vier jij je cacteeën-nacht alleen, en waarom dans ik alleen,
met Madeleine. - Zweer, bij de pauken van Le petit Jean, dat wij in Montmartre den
nacht zullen vieren, die heel dit leven waard is [...] Tusschen twee brieven in was
ik in Versailles - o, het park in den grijzen herfstmorgen... Oh! Montmartre - morgen
de laatste nacht in Montmartre, want Vrijdag vertrek ik! Alleen een monnik kan van
25 frs per dag leven; ik niet. Bovendien kocht ik de halve moderne litteratuur. Ik
kreeg eenige fraaie boeken (en platen) cadeau. Vooral met het geschenk van den
Spanjaard Creixams en van André Salmon, den boezemvriend van Apollinaire, ben
ik zeer blij. Ik word in het fransch vertaald [...] Over eenige weken - geve God - zal
ik werken aan zee, maar voordien Slawa -; wij halen de vrouwen kruislings over de
grenzen - en dat is goed. Wees dapper, Madonna, je zult het winnen van Berlijn [...]
Ik zal over Berlijn en Parijs schrijven, over Apollinaire, Salmon, Trakl [...] (Jullie [Ver-
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lag Die Schmiede] gaf ‘Trakl, ein Requiem’ uit, zie ik). [...] Men kent R.H. (ook jouw
Clarté-artikel). Men waardeert Goll matig als artist meer als mensch. Vraag aan ‘der
Sturm’ het artikel, dat Walden over Cocteau c.s. schreef en stuur dat. [...] De
Franschen zijn niet ruim georiënteerd: men kent ‘Das Kunstblatt’, maar ‘der Sturm’
nauwelijks; men hoorde van Toller, van Unruh, Kaiser..., na Picasso weinig goeds
meer; na Apollinaire een en ander, na Erik Satie...? Maar geldt dit alles?...
Hoewel Parijs hem alle romantische registers deed uittrekken, kan het toch geen
toeval zijn dat hij geen ‘Sein’ schreef over Parijs. In Duitsland ontdekt hij toch blijkbaar
een diepe verwantschap en zijn romantiek is niet alleen wezenlijk aan de Duitse
verwant, maar ten dele ook aan die van het Duitse expressionisme ontbloeid. Het
is niet toevallig dat hij eveneens nog uit Parijs aan mij schrijft:
Ik denk aan die week voor deze. Ik denk aan jou [...] aan Marc en Heckel en
Feininger -- en ik moet De Ligt gelijk geven: dat alles is dieper - maar wij moeten
dit andere kennen, dit land van Droom en Licht (en Bloed, maar o: hoe licht). [...]
Frankrijk is kortzichtig. Duitschland ruim en donker, diep daarentegen, maar wij,
Hollanders, zijn universalisten blijkbaar: Ach, Holland.
Terug in Holland, in Zeist zelfs - waar Slawa uit Berlijn is gearriveerd -, schrijft hij
op 14 October: uit den blauwsten aller herfsten onzen gouden groet! De randen van
Zinzendorf bloeien - oneindig is de genade van het licht; zon stort over de brandende
beuken. O! de kleuren - Holland is onbeschrijflijk schoon.
Dan maakt hij als sluitstuk van zijn Europese omzwervingen een korte reis door
het westen van het land en ontdekt Holland. En ik? Na de meren van Potsdam, de
wilde maan die stierf in de bergen, na het haar van Gertrude, en de dans met
Madeleine in Montmartre, na het gebed aan Madonna, - na Kloster, Weimar, Bern,
na Parijs, mon dieu: dit schoonste
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land: Holland! Wij waren Maandagmorgen op de Maas; o! de vijfsprongen van de
ijzeren Brug. de kruistocht van water, de vechtende schepen, de eeuwige kreet der
meeuwen, het zwarte geweld der stoomers. de mastwouden -; [...] Dordrecht is
sterk, open, niet zeer gebonden, maar vrij en helder, ik zag 't voor 't eerst (wat zag
en leefde ik niet voor het eerst door S. deze weken!!). Delft schemerde reeds toen
we kwamen, het leven droomt onder de bruggen, maar de toren staat edelmachtig
op het eenige plein van dit land. - Daar sliepen wij [...] op het eind van de strandweg,
aan 't havenhoofd, ving mij de zee op. mijn onsterflijke geliefde, de eenige die mij
niet verraden zal, en die ik niet zal verraden; de oneindigheid der wilde wateren
sloeg mij, schildknaap nog, tot stalen ridder. O, onze gang langs de gladde straat
aan het water. Mijn haar is hard en droog geworden. mijn oogen stelden zich om,
aan de weerklank mijner schreden verpulverden de steden. De zee is het laatste.
- Toen Deiden even, toen Noordwijk. - Daar sliepen wij. In Haarlem vonden wij de
voortreffelijk gezuiverde Halsen, en 's avonds stortten wij ons op de eenige stad
van dit land, van nu. Wij slopen door het Olofspoortje, huiverde bij de hoeren [...]
Verder: de grachten bij nacht. Daar sliepen wij.
De Zwitserse en duitse reis en de reis door Holland is de reis van de Seinen:
Berlijn, Potsdam, Stralsund, Freiburg i.B., Milow aan de Havel, Bazel, Dordrecht,
Delft, Scheveningen, Amsterdam, die alle in de volgende maanden werden
geschreven en waarvan de meeste in VERZEN, enkele in VOORPOST werden gedrukt.
Hij vermeldde daar in het voorwoord, dat het hem ook toen zuiver critisch gezien
juist leek ze niet in zijn eerste bundel VERZEN op te nemen, maar dat de enkelen
voor wie deze uitgave bestemd was, hierin wellicht anders oordeelden. Inderdaad:
het is moeilijk te zien waarom Berlijn en Hiddensoe wel en Dordrecht en Stralsund
niet. Bij de keuze voor de samenstelling van zijn eerste bundel was hij uitermate
onzeker. Hijzelf heeft trouwens in de herdrukken van
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zijn VERZEN weer veranderingen aangebracht en bijvoorbeeld Stralsund, dat ook in
VOORPOST niet was gedrukt, in latere uitgaven van zijn VERZEN opgenomen. Begin
November 1922 schrijft hij mij uit Noordwijk: Deze week aan zee - o, mijn vriend er is niets dan de waatren - alles wat achter het duin ligt is voorbij - Parijs, Slawa...;
maar het leeft, het begint te herleven, het staat op en ik moet het vorm geven [...]
Zie er is dit: ik bevocht in de ‘Seinen’ een nieuwe vorm (cubistisch soit - er is werkelijk
veel overeenkomstigs met Cendrars) en vreesde de tweesprong: ‘Potsdam’ Madonna - ik hield dat voor onvereenbaar. Ik vergat dat Franz Marc het verbond.
Ik las hem weer, was urenlang, dagenlang, nachtenlang met hem bezig (ik heb hier
de paarden: die jij niet mooi vond destijds maar die prachtig zijn!) - en met Cendrars
en met Jany - met Trakl, met Stramm. Ik wist: ‘Ruimteschemer’ is voorbij - Jany is
voorbij (prachtig, maar voorbij), zoo ‘Invocatio’. zoo ‘Madonna’. - Maar de meeste
der ‘Seinen’ waren zonder hart, prachtig maar leeg. Ik dacht dat de 3e brief (Gang)
(daar ligt de kern en de top van mij) niet vol en strak toch, niet diep en hard kon
worden. Ik wist niet, dat Marc de ‘cubist van het sentiment’ was (Zoo noem ik hem
in mijn aanteekeningen) en dat er ‘oneindige teederheden te zeggen zijn met
kristallen mond’. - Marc deed dat (weisse Kuh!). Ik zal dat nu ook doen, deed het
aanvankelijk -: omspan dan het moderne levensgevoel, verbind Stramm met
Cendrars. Het is heerlijk - maar het is eenzaam. [...] De zee is de eenige vrouw die
ik nooit verried. Kom naar de zee!! De aanteekeningen, waarover hij schrijft - losse
beschouwingen over het cubisme en expressionisme - verschenen in April 1923
onder de titel: Over Franz Marc, Aanteekeningen, in DE NIEUWE KRONIEK. Het cubisme
heeft geen geheim, het lost de dingen restloos op; het is doorzichtig; het laat, binnen
zijn eigen grenzen, vrijwel niets te zeggen over; het eindigt, over Mondriaan,
rechtstreeks in een punt. Maar -: wij hebben er helderheden aan ontleend, en orde;
open beheersching en strakke zakelijkheid;
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het heeft ons van troebele sentimentaliteiten gezuiverd, van broeikasneigingen en
fluweelen zwevingen. Het heeft ons vuren zekerheid geleerd, stalen tred en harde
regelmaat. De adel van den koelen vorm is onvervreemdbaar in ons merg gehecht.
Wanneer ik aan het Glasbild terug denk, dat in September in ‘Der Sturm’ hing
moet ik de woorden herhalen, waarin ik [...] mijn bewogen bewondering wilde
vervatten voor den man en het werk: hier heeft hij het wonder van
onderaardsch-en-overhemelsch zijn sluierend ontsluierd in een helderheid - en
verborgen; Franz Marc, de cubist van het sentiment.
Even kenmerkend voor zijn toenmalige opvattingen over het expressionisme zijn
de niet herdrukte stukken over Heym en Stramm. August Stramm heeft een grote,
vooral formalistische invloed op Marsman uitgeoefend, die voornamelijk in de vorm
van de Seinen tot uiting is gekomen. Het stuk, dat hij over hem schreef, getuigt van
zijn grote bewondering, die echter, anders dan die voor Trakl en Heym, later
verflauwd is. In klemmende concentratie werd alle atmosfeer en alle zweving (zoo
die al schemerden in zijn emotie) saamgebald tot stalen kernen: woorden in
dynamische geleding, slag op slag, of motorisch, stoot op stoot. De taal van Stramm
heeft vergelijkenderwijs, wat verheven gesproken: de oerstraling van het element;
de oorspronkelijkheid van de uiterste kreet [...] Het werk van Stramm is aan duistere
gronden van het hart ontsprongen, in een hard, wit-gloeiend woord gebrand.
Als de volmaakte moderne poëzie zag hij een synthese van Stramm en Apollinaire:
de dichter ‘die oneindige teederheden zegt met kristallen mond’.
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Het Rode Boekje
aant.

In Berlijn, waar ik aan de Friedrich Wilhelm-Universiteit studeerde, werkte ik
terzelfdertijd bij de uitgeverij ‘Die Schmiede’. In de week dat Marsman in Berlijn was,
bespraken wij de mogelijkheid van een uitgave van zijn verzen. Wij dachten eerst
aan ‘Die Schmiede’, eventueel in samenwerking met een Nederlandse uitgever.
Maar daar kwam niets van. Ook niet van de andere mogelijkheden - eigen beheer,
intekenaren e.d. - die wij overwogen. Ten slotte bleek de uitgever Ploegsma te Zeist
- de uitgever van DE BOOG - bereid de uitgave op zich te nemen, indien deze door
de auteur zelf werd bekostigd. Daar de Mark goedkoop was leek ons dit het meest
aanvaardbare plan. Ik stelde mij in verbinding met een drukkerij. Wij besloten dat
ik de verzen zelf met de hand zou zetten, hetgeen ook nog de kosten verminderde.
In de volgende weken en maanden werd druk over de uitvoering gecorrespondeerd
en vooral ook over de samenstelling van de bundel, die herhaaldelijk werd gewijzigd.
Uit Parijs had hij mij geschreven: Zoo zijn dus de 3 × 7 verzen gereed. Maar de
bundel werd met nieuwe verzen gecompleteerd. Een aantal daarvan - nieuwe Seinen
- moest hij trouwens nog schrijven: Daaraan werk ik hard. (‘Nachttrein’, ‘Berlijn’,
‘Potsdam’, streng a-lyrisch, cubistisch).
Het gedicht Gertrude moest deze nieuwe reeks van Seinen openen:

Gertrude
Gertrude,
binnen de stormkaapnis
van je gelukkig haar
- daags roode stroom
voor 't sleepnet mijner handen -
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hoor ik,
over de bronnen buigend van je hart
het opengaan van een rood continent
vreemd
aarde. Open slaan de terrassen van den dag en op de koopren klippen van je voorhoofd
breekt het licht.
sterren storten langs de bogen van je brauw ten dal,
maar eindeloos is de ontferming van je schoot merk de zon: de munt van je oogen.
O! Gertrude,
je nek is schooner dan de torso van Archipenko maar achter de grondelooze viaducten van je oogen
- hoor het dreunen: Warschau - Ostende wapp'ren de lichten van een nieuw wingewest.
o! Montmartre -

In zijn brief van begin November 1922 - hij was nu weer in Noordwijk - schrijft hij
mij: Ik moet je nog eens over mijn bundel schrijven: Er is haast mee: ik wil dat het
niet veroudert. Ik heb ook een ander plan: ‘Ruimteschemer’ weer in den ouden,
strengen vorm te herstellen (dus zonder ‘Heerscher’, ‘Einde’, ‘Wending’, ‘Blauwe
Tocht’ III en zonder de ‘Schoor’) en de tweede helft: de beste der ‘Seinen’ (ik schreef
nog: ‘Stralsund’, ‘Weimar’, ‘Hiddensoe’); heb plannen voor: ‘Bazel’... 6 à 7 dingen
nog (europeesche divagatie). Het is mij veel waard de ‘Seinen’ dadelijk gedrukt te
hebben, en te koop: het
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moet een stoot geven - wie weet. Op alle uiterlijke fraaiheid van druk, papier en
omslag - ‘verzicht’ ik. Het moet verschijnen. Regel alles snel en schrijf hoe jij den
bundel zoudt samenstellen. Ik verzicht op ‘die Schmiede’ (desnoods). Laat het
drukken als een pamflet, desnoods...
De titel van de bundel zou oorspronkelijk luiden: ‘Droomkristal’ begrijp je: synthese
tusschen het fransche en het duitsche, dag en nacht, droom en helderheid - een
goede naam. De ‘Seinen’ gaan voorop, dan stijgt het gansche; bij ‘Gang’ vervalt dat
grieksche motto; bij ‘Smaragd’ het latijnsche niét: er moet onder staan Vergilius.
Door enkele goede ‘Seinen’ te nemen, ontga ik goddank het ‘vullen’ met zwakkere,
vroegere dingen. Ik twijfel nog over ‘Gertrude’. De bundel zou uit twee delen bestaan
met als ondertitel: Seinen of Signalen; ...Bepaal jij die ondertitel: Seinen of Signalen
en het tweede gedeelte met de oudere verzen; ‘Ruimteschemer’. [...] Ik heb nu
materiaal genoeg voor een goéde bundel. Dus vervalt ook ‘Avondstad’, dat ik voor
jou persoonlijk even afschrijf:
's nachts staan rompen op
tuimelend beschonken van den
dood
en het verblindend donker
o! de minnenden, hun afgeknotte
handen,
leunend in elkanders smartelijke
wanden
beuren zij hun monden naar de
nacht
langs de kaden is het werk volbracht
stormen slapen in de havenarmen
warme lampen
nacht.
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Ruimteschemer voorop? Neen: Seinen eerst. Maar iedere nieuwe brief bevatte weer
andere instructies en suggesties èn nieuwe verzen. Zijn nieuwste gedicht zendt hij
mij met het commentaar: Misschien bevalt ‘Ondergang’ je niet. Ik kan er nog niet
over oordeelen: schreef het pas gister. Wellicht is het ten deele geschikt voor de
bundel?

Ondergang
Uw
schaduw
is omgebracht
gij hebt geen weerkaatsing
achter de schaamte
van hunne handen heuvelden hunne gelaten
zeeën en sterren
stooten u uit hun armen
er is geen erbarmen
om de gedoofde pracht
uwer haren
gij zult niet baren
uw heupen zijn hard
doode brug
uw mond is gestorven
op wrakke torsen
uw borsten
korven
dor aan uw wanden
grendel
uw handen.
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‘Val’ en ‘Ondergang’ zijn de synthetische verzen (‘droomkristallen’) en hooren bij
elkaar achteraan, maar misschien ‘Val’ voorop van die twee. Ik zette boven ‘Val’
toch dat prachtige citaat van Trakl?: Ich falle nach Venedig hinunter und so weiter
- bis zu den Sternen.
Ik laat (bijna) alles aan jou over. Geheel accoord in 't algemeen. Maar ik moet
een definitieve drukproef hebben. Je hebt de verzen alle bijna in juiste interpunctie.
De interpunctie der ‘Seinen’ is heel makkelijk: bijna geen. De Vries, Sl. en H. zijn
voor ‘Hiddensoe’ en ‘Stralsund’, die ik hierbij insluit. Zoo goed als definitief bevat
de achterkant van dit vel de samenstelling.
Maar de samenstelling werd nog herhaaldelijk gewijzigd. Ondergang werd niet,
Das Tor weer wel in de bundel opgenomen, waarschijnlijk omdat ik voor het vers
een zwak had. Maar in een volgende brief - nog geen tien dagen later - ontvang ik
een nieuwe samenstelling met de mededeling: deze volgorde der verzen is ook (al!)
definitief. Mijn ongehoorde onevenwichtigheid is voorbij. Ze stamde uit de
onmogelijkheid in creatieve dagen critisch te zijn. Ik rustte nu en schreef behalve
over Heym een kort stuk proza, te lang om nog eens over te schrijven, toch: je krijgt
het later. Alzoo: Als het geen bezwaar oplevert dat ik nog steeds niet weet of de
‘Seinen’ of ‘Ruimteschemer’ voorop gaat, geef dan haastig het parool imprimatur
uit. Onmiddellijk.
Maar een week later, begin December 1922 worden weer radicale veranderingen
aangekondigd. Alle titels: ‘Ruimteschemer’, ‘Seine’ en ‘Droomkristal’ moesten
vervallen. Ik schreef er ‘Delft’, ‘Scheveningen’, ‘Dordrecht’ bij. Het Romanische is
goed, ja, maar niet in den bundel, in een zen misschien. - Trouwens die typografie
is een plastisch -, a-(on)-poëtisch middel. ‘Gertrude’ vervalt geheel (reeks vondsten).
Ik verander: ‘Dood’ en de ‘Schoor’ wordt ‘Robijn’. Misschien gaat ‘Vlam’ in oudste
lezing aan het hoofd van den ganschen bundel; misschien komen er toch nog meer
veranderingen. Het is on-prettig, maar ik kan nu niet anders... Op de achter-
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waarvan ten slotte Dordrecht niet werd opgenomen.

Dordrecht
Zon
op het plein
van de stroomen
springt
de fontein
van den dag
draai schijf slag
wijn
boomen
zijn
het gewei
van den dag
volkomen
doorzichtige
seinen
blauw
glad.
vuur slag spat
vonk
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uit den tronk
van den toren
tonderzon
langs de rails
van de stralen
morgen
schalen.

Maar nauwelijks is de brief in mijn bezit of er komt een postscriptum: Vergeef mij,
zoo vaak je dat noodig vindt, ik moet de verschijning vertragen. In de komende week
sluit ik de ‘Seinen’ af en componeer dan de bundel opnieuw.
Op een kaart meldt hij, dat alle titels nu moeten vervallen, en de bundel in plaats
van DROOMKRISTAL eenvoudig en orthodox VERZEN moet heten. Plotseling ben ik
aan nieuwe dingen bezig. Wachten dus. Op dezelfde briefkaart krijg ik een nieuwe
versie van het Romanische Café in rhythmische typografie, naar het illustere
voorbeeld van Paul van Ostayen en Apollinaire's versgrafiek in zijn ‘Calligrammes’.

Romanisches café
Tourniqet
clicq clacq
tourniqet
Arthur Mueller
Mueller Lehning
draagt een pet
en een stok
what o'clock?
ga je zeilen?
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om die pet?
Mila heeft
Gertrude ingezet
schlauer Jude!!
Gertrude
Gertrude
slet.

Voor hij half December weer naar Zeist ging, schreef hij mij nog uit Noordwijk: Het
blijft mij goed gaan en de eenzaamheid is nooit eenzaam genoeg, ik sloot de ‘Seinen’,
dat is rustig. Dat bundelen is vervelend, d.w.z. ik ben te eclectisch en zoo vreemd
onzeker - maar ik beslis nu binnenkort toch wel w.s. - [...] Ik ga w.s. begin Januari
weer naar zee, mischien kan ik dan met háár althans (wel ironisch, dit: althans!) de
feesten vieren, die we gedrieën houden willen, of getweeën: jij en ik. Ik verlang naar
jullie. [...] Het zal vreemd zijn op het Dorp, maar ik heb er zaken te regelen, dat helpt.
Ik ruim weer een deel van mijn boeken op, à tout prix. Jij krijgt Het Verlangen van
Jacques. Hij inviteert me Woensdag naar Rotterdam - en belooft me af te halen. Ik
zal het maar wagen. Is hij er niet, dan ga ik zwerven langs de havens. Ik wou
‘epische’ stukken schrijven over de Maas, over Berlijn en over Parijs - ik zit vol
nieuwe plannen: proza en critiek. Maar ik moet wat rusten eerst en weer veel lezen.
Ik las ontzettend veel deze weken (Salmon, Cocteau, Cendrars, Apollinaire,
Mallarmé, Rimbaud, de Régnier, Barbey d'Aurevilly, Vildrac, Ch. L. Philippe...,
Hölderlin, Shelley...). Over Trakl durf ik nog steeds niet schrijven, over Heym deed
ik het en over Stramm. Een opstel-in-notities mislukte wat; jammer -- Ik zond veel
van de nieuwe dingen naar Jany, ik zal nu wel voorgoed van hem afwijken. Hij
schreef (en zal nog uitvoerig schrijven, hoewel schrijven ‘maar een inleiding is tot
een nachtelijk gesprek, in Januari hoop ik’): ook ik vrees, dat het veel van een
afscheid zal hebben - Het is moeilijk, dit alles.
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Hoe vind jullie ‘Scheveningen’? (En ‘Delft’.) Goed: ik zal ‘Das Tor’ overwegen. Bundel
nooit! Ik zal dus over een week langs het dorp slenteren, kletsen met menschen en
a-menschen, wat leutren, wat gemoedelijke leeglooperij... En gaan studeeren,
eindelijk! Dat moet weer. Ja, ik heb eigenlijk niet zoo heel weinig vrienden en
vrouwen, welgeteld, maar: wel-gewogen? [...] De zee is prachtig, maar ook de sterren
winnen mijn liefde. Dat is het nieuwe, er is harde vreugde in de nachtelijke tochten
langs de zee. ‘Ik echter ben de vriend der diamanten duisternis’ - maar de stad Parijs - is: wijn. Wij moeten daarheen, in kort, wij moeten spoedig weer eens samen
onze vriendschap beklinken en bedrinken. Desnoods in Berlijn. Ik houd niet van die
stad. Is het een stad, of een complex huurkazernes, met dependances? - Maar
Wannsee is dichtbij, en Potsdam... en Franz Marc. Ik zal niet schimpen...
Over de samenstelling van de bundel schreef hij nog: Kun jij in je dagboek nagaan,
wanneer ik ‘Schaduw’ en die dingen schreef? Was het Februari of Maart, of April
1919? Dan moet er op het blad voor de inhoudsopgaaf, achterin, komen te staan:
Maart (?) 1919-November 1922. Het was in Maart; maar tenslotte verviel deze
chronologische aanduiding. Een week later deelde hij mij nog uit Zeist mede, dat
behalve Gertrude ook Stralsund, Freiburg, Milow, Dordrecht en Dood moesten
vervallen en zond mij Potsdam in een verkorte lezing. De samenstelling was nu
inderdaad eindelijk definitief. Later werd alleen nog Morgenstad veranderd in Berlijn,
terwijl het gedicht dat onder de titel Virgo is gedrukt, oorspronkelijk Morgen tot titel
had.
Intussen was ik met het zetten van de VERZEN begonnen - ze werden later ook
op de handpers afgedrukt - en voortaan betrof de correspondentie voornamelijk de
technische verzorging. Met Oudjaar 1922 was hij in Zeist. Vandaar schreef hij aan
Annie Grimmer: Nu is het opeens weer niet zeker, dat ik Woensdag al aan zee ben,
en ik wil je hier niet langer in Holland ophouden. [...] Maar: slapen de krijgsknechten
der een-
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zaamheid niet op harde legersteden? Het is goed: want ik weet, wanneer eens de
nacht te zwart wordt, en mijn haren verstaald zijn en mijn spieren steen, dat jij ergens,
heel ergens, in Montmartre of in Egypte bent en dat ik daar dan ook altijd heen kan
gaan. Groet mij de wereld; ik moet nu nog maanden aan zee zijn - misschien - ja!
- komen jullie bij me, in die maanden - en daarna... Groet de meren van Vitznau,
en Brienz, waar ik mij zalig verdrinken wil, als in de grachten van Delft, groet de
wapperende hoogten van de San Salvador, groet de Seine, de Nijlkatarakten, Milaan.
Met zijn gezondheid ging het plotseling weer slecht. Het gaat mij nu, schrijft hij
mij, midden Februari 1923 uit Noordwijk, zooals het jou ging op Hiddensoe; na de
schoone werkzame weken van November en December liep mijn lichaam af, en
mijn geest desgelijks [...] moet ik jou vertellen van eenzaamheid... ik heb geen spoor
van kracht, alles is dof en ontzettend moe. Ik sterf dagelijks. En dan blijkt opnieuw
dat mijn vrienden geen mannen zijn, en - erger - mijn vriendinnen geen vrouwen,
dan helpt geen wind, want ik kan niet loopen met sterke schreden, en geen Hamsun,
geen Rimbaud helpt dan. Dan hebben eeuwige nachten de overhand..., daarbij
komt: dat jullie - waarom? - terwijl ik bàd om brieven, niets dan vluchtige prentjes
zondt, wekenlang. Ik begrijp het wel: ik zou misschien niet anders gedaan hebben.
Maar het is zoo triestig dat mijn vrienden niet anders zijn dan ik.
Ik had hem gevraagd om bij Annie Grimmer en mij in Berlijn te komen logeren en
samen enige tijd naar de wintersport in het Reuzengebergte te gaan. Maar hij
antwoordde tot mijn teleurstelling: Neen, dat gaat niet, ook al was ik tot eenige daad
capabel dan zou toch dat trage en omslachtige apparaat der voorbereiding (visum,
geld, sport-kleeren) niet zoo snel kunnen werken - en verder: hoe zeer je voorstel
mij, om de wijze van voorstellen, lief is, an sich kan het mij nu niet behagen: mijn
lichaam verdraagt nog geen spòrt - en mijn bloed de kou nog niet - o God: en het
was bijna lente! Jullie echter wensch ik,
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met veel weemoed wel, ontzaggelijk veel genoegen, veel sneeuw en vorst en wat
voorts dienstig is.
Enkele dagen later ontving ik een briefkaart van hem met aan de ommezijde zijn
laatste vers, zonder verder commentaar en zonder titel:
Den dag voorbij
door sterrenthijm en akolei
der nacht omhuiverd
sluimren wij
in blauwe zij
der duisternis en in de boot
uws haars besloten
deinen wij
den dood
voorbij.

Zijn volgende brief is uit Zeist. Hij voelde zich ziek en was naar huis gegaan. Hij
schrijft mij vandaar: Ik zal een dezer slaaplooze nachten verkorten door deze brief
[...] Ik ben weer naar huis gegaan. Ik zou anders op een nacht niet meer terugkeeren
van zee - en ik weet niet, of doodgaan beter is dan niet-doodgaan. Zie, nu alle
‘sensaties’: steden, wijn, vrouwen, werk, de schoonheid - nu alles vaal werd, nu blijft
enkel - wat ik soms wel vreesde, de vreeselijke treurigheid, om alles. Ik vond altijd
alles zonder zin, maar leefde uit vitaliteit - nu wijkt die roes, en enkel het donkere
blijft. Het is beter, dieper dan wat men vreugde noemt, maar het is toch zinloos. Nu
blijkt dit, mijn atheïstisch nihilisme, nu de roes voorbij is, zonder steun. Nu erken ik,
dat alleen religieuse menschen het harden - maar ik kan nu toch niet, als noodrem,
naar ‘religie’ grijpen - dat is te grof. Zoo blijft wat zachte treurigheid. En toch: ik
begrijp Iwan Karamazow.
Nu laten vrienden en vrouwen mij alleen. Ik heb die buiten
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jullie en Cor en Claartje, en (in Berlijn) een paar, nooit gehad, maar dat merkte ik
niet. toen ik vroolijk was. Men speculeert erop, dat ik alleen kan zijn. Zelfs jij Annie
zegt: ‘Je bent een sterke jongen’ -, goed, er zouden nieuwe middelen, nieuwe
vreugden te vinden zijn, maar nu ik ze doorzie als bedwelmend enkel, verwerp ik
dat minderwaardig ‘geluk’ tot ‘het toeval’ me er weer in sleept - als ik dan nog leef,
althans. Als jullie geen luide stedelingen zijn geworden, maar òf diepgeloovigen, òf
pessimisten, en geen dazende oppervlakkige romantici, geen moraal-stichters, geen
geluk-zoekers, dan hoop ik nog op vele avonden van rustig samenzijn, met wat
zacht genoegen, en wijn. De rest is onzin. Die onzin zal mij wellicht weer bevangen
eens, maar wordt daar niet minder om. Ik ben nu bij de dokter, die zal kijken of ik
nog lang leef. Men is geneigd aan Apollinaire te denken, die ook op een dag uit zijn
roes ontwaakte ‘où Guillaume est tout étonné de se retrouver tout seul - et ce fut la
grande douleur de sa vie - peut-être la seule’.
In antwoord op zijn brief stelde ik hem voor naar ons te Berlijn te komen en schreef,
dat ik hem wel wilde komen halen als dat nodig was en dat ik ook als hij dat
plezieriger vond naar Holland kon komen, maar dan rechtstreeks naar Noordwijk
en niet naar Zeist. Maar hij antwoordde dat voor Mei aan een ontmoeting in Noordwijk
niet viel te denken.
De psychische inzinking werd er niet beter op, toen hij buitendien de bof kreeg,
die naar hij vreesde impotentie ten gevolge zou hebben. Ook het vooruitzicht dat
hij na Mei weer geregeld in Zeist zou moeten wonen deprimeerde hem, hoewel hij
dit aan de andere kant een voordeel vond, omdat hij daar althans ‘één of twee’
mensen om zich heen zou hebben. Hij kan niet meer alleen zijn. Buitendien zat hem
ook het candidaatsexamen dwars, dat hij al lang had moeten doen. Vanaf April tot
October zou hij nu geregeld moeten gaan werken. Ik ben vandaag - schrijft hij - voor
het eerst op. Ellendig-zwak, maar het is lente. Ik ben zeer moedeloos, deze
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tijden en denk vaak aan het vorige voorjaar, toen jij het was. [...] Als men nu vraagt
- en men vraagt mij dat - wat je doet, zeg ik - en je weet hoe beminlijk-ironisch:
‘Arthur Müller drukt mijn verzen, momenteel’.
Een maand later was hij hersteld. Ik denk, dat jullie dezen Zondag, nu een
machtige verrukkelijke lente de landen omarmt en bedwelmt, zeilen zult op de meren
bij Potsdam, waar wij hoe lang al geleden geroeid hebben en gezwommen, toen
wij - zelden wel, maar toch volkomen - nog onbekommerd jong konden zijn. [...] Het
gaat mij wel beter, maar thuis zijn is zeer somber en moeilijk en na Mei moet ik voor
lang hier heen. - zo leef ik - zeer, zeer eenzaam deze maanden - in een donker
vooruitzicht. Nu blijkt weer, hoe weinig vrienden men heeft. vooral als ze noodig
zijn. Letteren en rechten liggen stil. Met Pritzkow had ik wel aangename dagen,
meer niet. Maar bij Jany was het zeer prettig. Wij hadden heerlijk lenteweer voor
onze tochten door de duinen en langs de zee. Wij spraken veel en boeiend. Ik vertel
je daarvan in Mei - want ik eisch, als zoo ongeveer het laatste wat ik vragen kan een ultimatum: je komt naar zee. Komt samen, of komt één van tweeen alleen. Wij
aten met Gorter, buitengewoon sympathiek. DE GIDS zal trachten de jongere krachten
in zich op te nemen. Lukt het niet dan gaat Jany uit de redactie. -- En tenslotte: hoe
klein zijn de menschen van nu tegen die van '80 -- [...]
Je moet Hölderlin lezen! Destijds had je bijkomstige bezwaren (‘te grieksch!’)
maar ik zeg je, dat hij, puur dichterlijk, niet ‘aesthetisch’ gezien, de grootste der
Duitschers is. Nu moet je hem toch minstens lezen!
In Mei was hij weer in Noordwijk en wij waren samen een week aan zee. In het
Mei-nummer van DE GIDS verschenen twee van de Seinen: Stralsund bei Nacht en
Bazel. A. Roland Holst, die toen de verantwoordelijke redacteur was voor poëzie,
voelde persoonlijk weinig voor deze expressionistische experimenten, maar vond
ze als tijdsverschijnsel belangrijk genoeg om ze te plaatsen. Ze verschenen met
een noot ‘uit een
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binnenkort bij J. Ploegsma te verschijnen bundel’. De aankondiging van het spoedige
verschijnen berichtte Marsman mij op een briefkaart met het commentaar: Maak
het waar. Het definitieve verschijnen zou ook niet lang meer op zich hebben laten
wachten, indien niet een onverwachte vertraging was ingetreden in verband met
het plotselinge opduiken te Berlijn van onze vriend Erich Wichman.
Ik had hem in October 1920 te Amsterdam leren kennen. In dat jaar was zijn boek
ERICH WICHMAN TOT 1920 verschenen en wij hadden het met enthousiasme gelezen.
Marsman schreef er iets over voor DEN GULDEN WINCKEL; het was zijn eerste artikel
in het door Gerard van Eckeren geredigeerde maandblad, maar hij vond het zelf
een korte, slordige en onvolledige bespreking en was door het plaatsingsbericht
wat verschrikt achteraf, en had het gaarne beter gedaan. In Erich Wichman is
Uilenspiegel roemrijk herrezen, zo schreef hij. Wat ons in Wichman fascineerde was
zijn individualisme à outrance, en zijn onmaatschappelijkheid beantwoordde
volkomen aan onze toenmalige romantiek. Maar ook zijn levendigheid, zijn esprit
en eruditie en zijn Don Quichotterie imponeerden ons. Van Berlijn uit ging Wichman
naar Italië en vandaar schreef hij mij veel dwaze brieven over zijn bewondering voor
Mussolini en het Italiaanse fascisme. In 1926 zagen wij elkaar dikwijls in Parijs.
Toen hij te Berlijn van mijn handwerk op de drukkerij hoorde was zijn onmiddellijke
reactie de bundel te verluchten met litho's (en de omslag met een vignet), die hij
meteen zou gaan maken. Ook de auteur zelf leek het een goed idee, hoewel wij
van de reactie van de uitgever niet zeker waren en zijn veto vreesden. Het leek ons
daarom beter hem er niet van in kennis te stellen, daar wij overtuigd waren dat hij
achteraf ‘om twee prentjes’ de uitgave die hem niets kostte toch niet zou willen
ongedaan maken. Een andere kwestie was buitendien, dat de verkoopwaarde door
de litho's van Wichman wellicht zou stijgen, maar de verkoopkans evenredig daalde
en de uitgave te duur zou wor-
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den: Wie in Holland koopt een boekje van twee malloten als 't buitendien nog eenige
rijksdaalders kost? Er werd besloten tot een compromis: alleen een gedeelte van
de oplaag met litho's te doen verschijnen als genummerde en getekende exemplaren.
Helaas, bij het afdrukken bleek dat de stenen òf niet goed geprepareerd waren òf
een ander technisch defect hadden: in ieder geval bleek het onmogelijk behoorlijke
exemplaren van de litho's af te drukken, ondanks dat Wichman de drukker ervan
trachtte te overtuigen ‘dat er toch alles in zat’. Aangezien de omslagen reeds waren
afgedrukt voor de luxeexemplaren, besloot ik een enkel exemplaar hiervan pour
mon plaisir te vervaardigen.
Intussen kwamen de ‘gewone’ bundels gereed. Marsman werd wat ongeduldig
door al deze vertraging. Uit Zeist schrijft hij mij op 12 September 1923 op een kaart:
Je bent nu welgeteld 10 dagen weer in B. In die tien dagen kwamen er misschien
2 bundels klaar (want als er 3 of 4 gereed waren, had ik toch het eerste pakket
gekregen!) 10 dagen = 2 bundels; 200 bundels = 100 × 2 b. = 100 × 10 dagen =
1000 dagen = pl.m. 3 jaar. Klopt dat? Zoo ja: spaar je moeite. Zoo niet: mijn dank!
maar stuur dan die ex.!
De eerste exemplaren waren in September 1923 bij de uitgever maar het duurde
nog enige tijd voor de gehele oplaag in zijn bezit was, aangezien de bundels per
drukwerk verzonden moesten worden. Toen Jacques Bloem een exemplaar van de
bundel zag, uitte hij zijn bewondering voor mijn debuut als typograaf en constateerde
een grote homogeniteit van dichter en drukker: ‘De inhoudsopgave is het Absolute
Sein!’
Zo verschenen dan deze dertig gedichten onder de onschuldig-conventionele titel
VERZEN. Het opzien dat deze bundel heeft verwekt behoort reeds tot de
literatuurgeschiedenis. Marsmans naam als dichter werd er definitief door gevestigd.
De dichter en criticus P.N. van Eyck erkende onmiddellijk in een uitvoerige bespreking
van de bundel ondanks veel reserve zijn betekenis. Wanneer men deze gedichten
nu
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leest kan men misschien moeilijk begrijpen waarom zij zulk een roem verwierven.
Nu men het gehele oeuvre van Marsman overziet, treft men wel de neiging aan
zowel aan het eerste als aan het derde tiental verzen blijvende betekenis te
ontzeggen en ze hoogstens te beschouwen als interessante experimenten, vooral
typerend voor de tijd. Maar zulk een waardering lijkt mij - en zeker voor een aantal
van deze verzen - toch te beperkt. Want in deze eerste verzen, die men niet als
experimenten kan beschouwen, manifesteert zich reeds ten volle, even ongerept
als intensief, zijn wezenlijk dichterschap.
Men heeft ook in Marsmans poëzie - vooral in zijn ‘kosmische’ verzen - dikwijls
iets geforceerds en gewilds gezien, een indruk, die ook samenhangt met het feit
dat hij een dichter is, die mensen en dingen in hun abstracte essenties tracht te
verbeelden. Het lijkt mij echter dat dit geforceerde juist minder geldt voor zijn eerste
verzen waarop men wel eens geneigd is Marsmans eigen apodictische uitspraak
dat poëzie geen dynamiet maar diamant is toe te passen. Het is waar dat hij zelf
eens heeft gezegd dat hij ze ‘blindelings’ heeft geschreven, maar ze zijn meer intuïtief
en visionnair dan explosief. Het geforceerde in Marsmans poëzie zie ik veeleer in
vele verzen uit de tijd waarin hij meende eeuwen en eeuwen te laat geboren te zijn
en hij zijn kruistochten- en kathedralen-gedichten heeft geschreven.
Ik erken gaarne dat ik in dit verband niet zonder vooroordelen ben, maar het kan,
dunkt mij, moeilijk worden betwijfeld dat deze niet tot zijn sterkste poëzie behoren,
om het zacht te zeggen. Hij heeft ze trouwens ook niet alle herdrukt. Gedichten uit
zijn ‘vitalistische’ tijd zoals De grijsaard en de jongeling, Lex Barbarorum en de latere
Voorschriften - ten dele poëtische wensdromen - die men veel en gaarne citeert,
behoren tot zijn verzen waar ik het minst voor voel. Mijn voorkeur gaat uit naar
andere gedichten: Virgo bijvoorbeeld, een van zijn vroege verzen, is voor mij in zijn
abstracte hel-

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

76
aant.

derheid een zeer schoon en zeer subliem gedicht, terwijl ik mij niet kan voorstellen
dat iemand die poëzie-gevoelig is zich kan onttrekken aan de suggestieve en
evocatieve atmosfeer van Amsterdam, een van zijn stedengedichten.
Hoe dan ook, dit is in zekere zin een kwestie van persoonlijke smaak; ik schrijf
hier trouwens niet over de betekenis van zijn poëzie en laat het oordeel gaarne over
aan bevoegde critici en literatuurhistorici. Ik geloof echter dat het voor een huidige
lezer, die voor het eerst deze verzen uit het VERZAMELD WERK leert kennen, moeilijk
is zich te realiseren welke reacties en welke sensaties ze hebben gewekt bij hen
die ze voor het eerst in 1919, of zelfs in 1923 lazen.
In deze verzen was, zoals Jan Engelman eens schreef, het grote avontuur der
jeugd aanwezig en misschien was dit mede het fascinerende wat er uit sprak. Toen
zij, grotendeels in de oorspronkelijke vorm, in 1927 werden herdrukt in de bundel
PARADISE REGAINED, schreef Marsman dan ook in een woord vooraf, dat hij de
mogelijkheid van een omwerken had verworpen. De afstand tusschen toen en nu
is mentaal en technisch te groot... Het resultaat zou stellig tweeslachtig geworden
zijn... Dus geldt het nu, zooals het toen gold: een stuk jeugd en een stuk poëzie,
naar ik hoop, niet alleen van en vooral niet alleen voor mijzelf, maar ook van en
voor mijn geslacht.
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‘De Vrije Bladen’
aant.

In de zomer van 1923 had Marsman opnieuw een buitenlandse reis gemaakt. Na
een bezoek aan Salzburg en de bergen bezocht hij München, dat hij zeer
bewonderde. Vandaar zond hij mij een kaart van de op zichzelf weinig fraaie
‘Frauenkirche’, maar zonder twijfel bedoeld als een verwijzing naar Stefan George's
beroemde kwatrijn. Na München ging hij naar Rothenburg, Würzburg, Erfurt,
Hamburg, Braunschweig en tenslotte naar Berlijn. Maar ik was juist in deze dagen
in Hellerau bij Dresden en zo zagen wij elkaar niet. Van een reis door
Noord-West-Duitsland had ik hem een ‘Sein’, een ‘stedengedicht’ van Braunschweig,
gezonden waarop hij mij prompt, per briefkaart, zijn onwelwillende critiek in dichtvorm
mededeelde:

Hamlet II
Overnacht werd ie dichter
dat valt
hem lichter
dan praten
met menschenmond.
Zul je 't
laten!
Hond!!

In de herfst werkte hij hard aan zijn juridische studie, maar hij hield zich ook bezig
met het nieuwe tijdschrift dat in plaats van HET GETIJ zou verschijnen. Nadat in Mei
een vergadering van ex-Getijers had plaats gevonden rekende men er op, dat in
September het nieuwe tijdschrift, dat DE VRIJE BLADEN zou heten, zou kunnen
verschijnen. Door allerlei moeilijkheden werd het echter Januari 1924. Marsman
schreef
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mij toen: De Vrije Bladen verschenen, eindelijk. Zien er fatsoenlijk uit - maar niet
‘modern’; ik zal je een ‘proef’ nr laten sturen. We hebben nu weer wat fiducie voor
de toekomst. Ik zelf schreef (schrik niet!) dezer weken een 20-tal nieuwe verzen,
waaronder enkele verdomd-mooie eigenlijk -; een of 2 ervan kan ik misschien
copieeren voor je. Je zult dan zien, dat ook ik de moderniteit (grof-genomen)
overwonnen (idem) heb - doch niet ten koste van essentieeler dingen, dunkt me.
Vreemd: verder dan (Rilke) Trakl (Stramm?) kan niemand komen, nog, zonder
stapelgek te worden.
Hij zond mij De Vreemde Bloem en De Vreemdeling, waarvan de laatste strofe
luidde:
vaarwel.
ik keer niet weer.
maar gij komt zelve. later.
vaarwel. het water
roept mij voor de derde keer.

Met deze verzen inderdaad begon een nieuwe phase in zijn dichterschap èn in zijn
leven. In het voorjaar 1924 schreef hij mij een lange brief naar Berlijn, die een uiting
is van de kentering, die zich in hem voltrok en die een bewijs is dat hij zich daarvan
volkomen bewust was: de afsluiting van zijn duitse expressionistische tijd.
...als een brief van mij een ‘gebeurtenis’ is, gebeurt er nu weer een gebeurtenis:
ik kan je zonder moeite wel een en ander schrijven. - het verheugt mij zeer, dat jullie
nu toch werkelijk op weggaan staat, en dat je niet alleen die stad maar ook dat volk
beroerd gaat vinden. Ik zelf voel mij ook bij den dag ervan vervreemden, en
binnenkort zullen de ‘krampachtige prussianismen’ van H.M. wel een ‘legende, een
ideaal van het verleden’, waarlijk!, zijn - dank met mij de Muze, dat ze mij niet liet
omkomen in de spelonken van modern-duitsche aspiraties en affiniteiten! ik - op
mijn terrein, dat zich meer en meer tot
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het ‘uitsluitend-literaire’ beperkt - woog en wikte nog eens de dingen van het laatste
decennium daar bij jullie, en hier bij ons, en Nijhoff's nieuwste werk lezend, Buning
en Besnard, Andries de Hoghe, Jany en Jacques opnieuw, geloof ik toch - vergis
je niet te gauw - dat de weerga dezer Pleiade bij jullie ontbreekt - en, andere
tegenstelling: de meesterwerken der jongere Fransen: Alain-Fournier, Mauriac, de
Montherlant... en zóóveel anderen, die je helaas nog niet kent - kunnen eenvoudig
daar niet ontstaan, een adel! een cultuur! Ik zou graag met jullie praten over dit alles;
in de hoop, dat de vernieuwing van mijn poëtische en cultureele sentimenten en
inzichten, dat mijn nieuwste werk vooral, je niet ongeïnteresseerd zullen laten - maar
van een ontmoeting komt niets voorloopig: het nietslagen was aan allerlei te wijten,
maar kost me m'n voorjaar, minstens, (ik herdeed: met goed gevolg: 2 tentamina);
dat brengt mee: een dagelijksch gedonder tusschen de poëzie en het ‘recht’: ik zit
vol nieuwe intenties en schat de tijd tot verwezenlijking daarvan op dezelfde als die
tot de ‘verwezenlijking’ van mijn candidaats! maar ik heb veel hoop, dat ik de literaire
plannen, latent, gespannen kan houden tot v.d. zomer. Dan ga ik dus niet op reis,
tenzij varen met Slau, en kamperen met Cor. Ik heb geen sou, buitendien. Ook is
tourisme in 't Zuiden 's zomers te afmattend, welbeschouwd! Eerder naar Spitsbergen
dan naar Rome -. doch wellicht i.d. herfst in Parijs? dat is dichtbij. - Ik zal trachten
ook van enkele andere nieuwe dingen afschriften voor je te maken, of te laten maken.
- men is er algemeen genomen zeer mee ingenomen. - maar mijn te maken dingen
zullen weer ‘moderner’ zijn. zoo schommelt men, speelbal van tij en tegentij - ik heb
steeds het gevoel op de breuk te staan, maar die in elk afzonderlijk gedicht te
overschrijden. bijna: uit de breuk van den tijd, zooals ik die ervaar, ontstaat het werk.
want het is eenerzijds toch wel stellig ‘modern’; de moderniteit, die Bieling c.s. mij
ontzeggen, zie ik mij gaarne ontzegd: de democratisch-humanitaire. - er is o.a. een
vernieuwd individualisme mogelijk, dat
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stipte ik aan in ‘over Moens’ (het geklets, de ‘actie’ tegen C. begìnt pas - schrik niet
- maar jij hebt geen interesse voor onze literaire politiek - erger je er dus ook maar
niet over, in 't vervolg -) [...]. Kun jij eigenlijk die sociale aspiraties niet laten schieten;
de tijd is voorbij; dan heb ik ook meer aan je.
In de zomer van 1924 kwam ook voor mij een einde aan deze Duitse periode. Ik
verliet Berlijn en vestigde mij te Wenen. In Juni 1924 deed Marsman zijn eerste
examen. Hij schreef mij: Je kaart had een gelukwensch kunnen zijn: gister heeft ‘de
faculteit besloten mij den candidaatsgraad te verleenen’, een vrije zomer in het
vooruitzicht. In de zomer ging hij eerst naar Friesland, dan naar Bergen, dan naar
Vlieland. In September schreef hij vanuit Katwijk: Ik zou je inderdaad vellen vol
kunnen schrijven over dezen zomer, maar dat kun je me niet toemoeten. Laat het
spoedig mondeling zijn! in een kroeg bij volle glazen. - Ik denk aan je, met tranen
van plezier! je bent toch een aardige bliksem, gelegentlich; daar laat Lientje bij wie
ik logeer (hoe lang nog, smeekt ze?) mij je Oratio pro domo lezen, in het R.S.B. en
ik geef toe dat ze geestiger is dan de mijne in D.G.W.!
In het najaar begon hij met zijn actie DE VRIJE BLADEN te reorganiseren. Sinds
Januari 1924 verscheen dit nieuwe tijdschrift der jongeren onder redactie van Herman
van den Bergh, J.W.F. Werumeus Buning en Constant van Wessem. Begin
November 1924 schreef hij mij naar Wenen: Als je ± eind Nov. zoudt komen, zou
het leuk zijn je 's avonds den 25en in de Kl. Zaal v.h. Concertgebouw te zien. Daar
zingt Seroen die ‘Liederen’ van ‘mij’; nieuwe dingen van Pijper...; alle nieuws van
Holland is literair nieuws, voor mij - voici: De Vrije Bl. hervorming lukt. veel
belangstelling, links en rechts. we gaan lezingen houden, en richten kletsclubs op
[...] Coster gaf een bloemlezing int van Van Eyck tot Marsman. Mijn 2e bundel komt,
in April bij Palladium.
In de circulaire waarin werd vermeld, dat de tweede jaar-
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gang van DE VRIJE BLADEN onder redactie van H. Marsman en R. Houwink zou
verschijnen, werd aangekondigd: ‘Het tijdschrift wordt minder omvangrijk, meer
agressief’, en in de loop van 1925 schreef Marsman zijn bekende programmatische
en apodictische artikelen, die voor mijn gevoel nogal rhetorisch en nooit zeer
overtuigend zijn geweest. Niet alleen omdat zij naar hijzelf later heeft opgemerkt,
hun doel misten, daar men blijkbaar niet op deze wijze de jeugd stimuleert, maar
ook omdat deze stukken en veel van die uit de eerstvolgende jaren enerzijds het
poëtische élan van zijn vroegere, en anderzijds de grotere eruditie van zijn latere
artikelen misten. Buitendien: toen hij over het vitalisme begon te schrijven was het
vitalisme reeds verleden tijd.
Intussen was ik Kerstmis 1924 uit Wenen naar Parijs vertrokken en daarheen
schreef hij bij de jaarwisseling: ...Nu hoor ik dezer dagen van Slau, die in Haarlem
een praktijk heeft, met 'n gevestigd man, en in het voorjaar gaat trouwen met 'n lief
meisje, dat je in P[arijs] zoudt zijn. Ik was nijdig, dat ik niet de primeur had van dat
bericht en natuurlijk jaloersch omdat het jou altijd voor den wind gaat, in de wereld
- althans met reizen - en dat ik nog in Holland zat, en nog lang zal zitten,
oudergewoonte: faute d'argent. Er zijn desnoods wel enkele dingen te melden, maar
hoeveel leuker is dat mondeling; ik kàn heusch geen brieven meer schrijven, en de
literaire zaken eischen dat dagelijks. Wat zou het gezellig zijn om samen in een
donker ding in het Quartier Latin te zitten en al die herinneringen op te halen, die
ons helaas meer en meer gaan verbinden ten koste van nieuwe gezamenlijke
ervaringen. Ik zou er god weet wat voor geven om nú met jou in Parijs te zijn. - [...]:
Hoe meer ik nu den laatsten tijd in Holland overal, gezellig, of bekvechtend, maar
geanimeerd met de menschen omga - hoe meer ik er naar ga verlangen om weg en onder te duiken. Ik zal ontzettend mijn best doen, om met Paschen te komen
(misschien breng ik dan mijn nieuwen bundel mee) - maar eerst zul je Slau nog wel
zien.
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Uit zijn latere brieven blijkt, dat hij ondanks de animo en de activiteit waarmede hij
briefschrijvend en reizend zijn redacteurschap opvatte en de jongeren meende te
moeten stimuleren, meer en meer teleurgesteld werd. Ik ben oprecht blij, dat er
weer brieven geschreven worden van jou naar mij, en omgekeerd; - schrijft hij mij
in het voorjaar van 1925 - al schrijf ik persoonlijk den laatsten tijd veel te veel brieven;
jij en ik hebben den draad weer gevonden, die ik (wij) soms doorgesneden dachten.
Ik verlang niet alleen naar jullie, ik verlang naar Parijs, ik wil en ik moet weer eens
weg uit Holland. Ik heb hier veel te veel relaties, beslommeringen, ruzies en
aanhangers; ik heb hier geen ruimte en geen stilte. [...] Die anthologie van C[oster]
is op heel veel punten meer dan bedonderd! Inderdaad; maar toch de goede
grondslag, zoowat, voor een herdruk, waaraan hij werkt, en waarin de verhoudingen,
dank zij mede mijn voortdurende mondelinge critiek in onze gesprekken, wel beter
zullen zijn. Maar ik kan me begrijpen, dat het op jou een extra-dwazen indruk maakt.
- Ploegsma vertelt me, dat die roode bundel nu eenigszins gaat. Ik zal er een sturen.
Ja, Mondriaan moet iets zéér eigens, sobers, hoogs en eenvoudigs hebben. Nijhoff
vertelt daar wel van. (Die roept me ook al naar Parijs). [...] Daar beland ik me weer
in de hollandsche letteren, diezelfde hollandsche letteren, die ik op een bepaalde
manier wel màg, maar die me heel veel ellende bezorgen, kleine sodemieterigheden,
en me tijd rooft, en kracht en nóg meer. Maar het is moeilijk er me aan te onttrekken,
nu ik juist zoo daadwerkelijk ingreep, voor kort, en toch: waarvoor werk je hier?
zonder klank- en voedingsbodem, zonder werkelijke krachtige kerels, om je op hun
beurt kracht en vaart te geven. - Het is hier weer zoo ontzettend dood en dor en
vermoeid. - Ik heb, behalve ènkele echte vrienden en vrouwen, die ik weinig zie,
één retraite, één stilte en ruimte: het eigen creatieve werk. Maar hoe weinig tijd en
energie blijft me over! - Vergeef zooveel egocentrisch misnoegen.
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Enige tijd daarna weer opnieuw dezelfde bekende klanken: Holland ís en blijft een
ellende; een tijdschrift ís en blijft een ellende; een Hollandsch tijdschrift ís en blijft
dus een allerellendigste ellende. Jij ervaart dat; ik ervaar dat, dagelijks, tot m'n
schande. Jullie hebben gelijk; dat redacteurschap van mij was, in aanleg, is, in
uitwerking, een erge vergissing - (ik vind echter jouw ironische toon niet erg aardig:
ze heeft het irritante van de neutrale outsider, die zich qua talis superieur voelt.) Erich en ik, ‘ausgerechnet’ hij en ik, zijn weer eens verneukt, wij idealisten: hij had
op barrikaden in de Leidsche straat gehoopt; ik op een nieuwe jonge poëzie. We
zullen noch het één noch het ander uit den grond kunnen stampen. Wie hier op den
grond stampt, zakt in de modder.
In Juli besloot hij zijn redacteurschap van DE VRIJE BLADEN neer te leggen, omdat
hij de medeverantwoordelijkheid voor het tijdschrift niet langer wilde dragen, dat
hoe langer hoe minder aan zijn normen ging beantwoorden. Hij wist zelf wel dat hij
zijn eisen te hoog stelde en met wat minder eenzijdige rigoureusheid de zaak niet
zo hopeloos hoefde te vinden. Nu hij dat echter, mede door die eigenschappen, wel
vond, wilde hij zich radikaal aan die depressie onttrekken.
In December 1925 schreef hij mij: Ik ben nu uit de redactie van De Bladen en ik
dank god dat ik mij onverdeeld aan eigen werk en werkzaamheden kan wijden. In
het laatste nummer van de jaargang van het tijdschrift publiceerde hij zijn artikel De
Tweesprong, waarin hij verklaarde, dat ook de tweede jaargang der VRIJE BLADEN
slechts een verzameling was geweest, geen tijdschrift, geen orgaan, omdat de
eenheid ontbrak en vooral het leven. De talenten zijn schaarsch en het leven is
schraal. Zoals andere tijdschriften hadden naar zijn mening DE VRIJE BLADEN vrij
goede essays gehad en vrij slechte verzen, maar geen leven, geen straalkracht,
geen kern. Nooit was het leven zoo eng en armelijk hier, zoo van God en Duivel
verlaten als nu. Het deelnemen aan gemeenschappelijke plannen en daden was
dan ook niet aanvurend en bevruchtend,
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maar afmattend en ondermijnend, en het was maar beter, dat de enkelen ‘die nog
niet zijn gedood’, de kleine, eigen vlam brandende hielden. De wrevelige toon en
de bittere woorden getuigen van zijn teleurstelling maar zijn ook een zeer persoonlijke
reactie op zijn overdreven verwachtingen van zijn redacteurschap en leiderschap
en zijn vitalistische manifesten.
Acht jaar later zou hij de propaganda voor het vitalisme en zijn tijdschrift-activiteit,
nadat hij van 1929/1931 nogmaals, ditmaal gezamenlijk met D.A.M. Binnendijk en
Constant van Wessem de redactie van DE VRIJE BLADEN aanvaard had, aldus
resumeren: Ik heb hier in dit verdoemde neerslachtige land onder de jeugd vrijwel
niets uitgericht - en het heeft mij niet enkel verdroten, het heeft mij vermoeid, het
heeft mij meer vermoeid dan ikzelf heb geweten. Ik ben op dat punt ontgoocheld,
teleurgesteld en ik ben er mee klaar.
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Thesen en anti-thesen
aant.

In November 1925 verschenen in de VRIJE BLADEN Marsmans zogenaamde Thesen.
Behalve enkele apodictische verklaringen over de Nederlandse letteren waren het
cultuur-filosofische en sociologische beschouwingen, die, toen ik ze onder het oog
kreeg, mij onmiddellijk tot het schrijven van ‘Anti-thesen’ inspireerden, die in het
tijdschrift DE STEM werden gepubliceerd. Marsman schreef mij, dat hij een toelichting
tot zijn eigen Thesen zou schrijven, maar hij vreesde, dat dit niet direct een brug
zou kunnen worden naar mijn laatste woord, dat hij mij hierin intussen gaarne gunde
en liet. Hij wilde er met mij ook nog mondeling over spreken, maar daar kwam niets
van. Zo verschenen in DE STEM Marsmans Thesen (omschreven ten dienste van
Müller Lehning, Ter Braak, Gerard Bruning, hou Lichtveld...) en mijn antwoord
daarop: ‘Over een philosophie der menschelijke waardigheid.’
Ik zou nu, een goede vijf en twintig jaar later, uit de aard der zaak een en ander
anders formuleren maar de grondgedachten van deze beschouwingen zijn nog
steeds de mijne. De betrekkelijke felheid en scherpte van onze openlijke polemiek
demonstreerde, dat er meer aan vast zat dan een theoretische discussie over
individualisme en anti-individualisme. Indien ik de auteur van de Thesen niet had
gekend en zo goed gekend als ik deed, zouden deze apodictische beweringen mij
er niet toe hebben gebracht ze te bestrijden. Maar naast de bezwaren, die ik in mijn
‘Anti-thesen’ had uiteengezet, waren de Thesen voor mij ook een symptoom van
een ontwikkeling bij Marsman, die zich weldra duidelijker zou manifesteren en die
tot een verkoeling van onze verhouding heeft geleid.
In hetzelfde jaar van zijn redacteurschap van DE VRIJE BLADEN - in 1925 - was hij
begonnen mede te werken aan DE GEMEENSCHAP, het blad der katholieke jongeren.
Men leze het artikel ‘Waarom ketters?’, dat Menno ter Braak aan
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deze jongeren en aan DE GEMEENSCHAP heeft gewijd, om te begrijpen waarom het,
zacht gezegd, wat vreemd was de ‘paganist’ - zoals men toentertijd gaarne placht
te zeggen - en ‘vitalist’ Marsman in dit milieu en in dit ‘Maandschrift voor Katholieke
Reconstructie’ aan te treffen. De essayist Gerard Bruning, de apologeet van de
groep, werd zeer met hem bevriend en in gesprekken en brieven trachtte deze hem
ervan te overtuigen dat hij zijn gaven niet had ontvangen om het vuur van een in
zichzelf verterend vitalisme brandend te houden, maar het vuur van de Heilige
Geest, en hij spoorde hem aan terug te keren tot het Christelijke geloof, dat eens
creatief en naar alle zijden werkzaam was geweest, toen de verwarring en het onheil
die Luther had gesticht nog niet waren begonnen. Er was maar één redding uit de
‘door drie eeuwen van reformatie versperde weg’: terug naar vóór de reformatie,
naar de Merowingen en Carolingen, en Bruning gaf Marsman de raad het
Onze-Vader te bidden, bij Claudel de kleine praktische raadgevingen te lezen om
weer katholiek te worden en zich aan te sluiten bij de Heilige Moederkerk.
Zover kwam het niet. Wel publiceerde hij in DE GEMEENSCHAP enkele van zijn
kruistochten- en kathedralen-gedichten en een In Memoriam bij de dood van Gerard
Bruning. Het stuk schokte mij: Toen wij hoorden, maanden geleden, dat de dood
hem gegrepen had, waren wij niet alleen vol van droefheid, maar ook van een bitter
en woedend verzet. Want wij konden in den schrik van dat oogenblik zijn dood niet
anders voorzien dan als de val van een man die plotseling neerstort langs de lange,
loodrechte steilte der Kathedraal, op wier wallen hij streed. Hij, de dapperste van
ons allen. Want hij streed een jong leven lang, vurig en onverzettelijk voor het
belegerde bolwerk der Kerk... Dankbaar een strijder te mogen zijn op de eeuwige
kanteelen der eeuwige Vesting... Nu is hij verheerlijkt, ten volle.
Tegelijk met deze flirtation met Rome werden ook zijn maatschappelijke en
politieke opvattingen meer reactionnair.
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Zijn vroegere aanvallen op het humanistische expressionisme waren voornamelijk
op aesthetische gronden gebaseerd en hadden evenmin enige politieke implicaties
als het extreme individualisme van zijn eerste verzen. Deze instelling leidde tot
tegenstellingen tussen ons, die weliswaar van oudere datum waren, maar die nimmer
tot enige verwijdering of verkoeling hadden geleid.
In zijn nagelaten romanfragment heeft hij opgemerkt, dat zijn ‘futuristische’ verzen
en mijn revolutionnaire opvattingen - hoe weinig die twee dingen elkaar ook raken
- een van de banden waren die ons leven verbond, omdat zij beide ingingen tegen
de gevestigde orde: Altijd is de poëzie een ding dat den burger bedreigt; ieder dichter
is of hij wil of niet de vijand van de gemeenschap, zelfs van de ideale gemeenschap
waarvan hij in zijn harmonische oogenblikken droomt... Ik zou als soldaat willen
dienen in het leger van een groote gemeenschap en een onaanzienlijk onderdeel
zijn van de horde, die ik anders veracht, als ik overtuigd was dat zij bezield werd
door een sterk geestelijk beginsel, dat de ziel evenzeer betrof als de stof - en dat
ze gebaseerd was op de ongelijkheid der menschen en zich ordenen zou tot een
hiërarchie. Dit is de doem van allen die gebrandmerkt zijn met het vuur van den
geest: dat zij om ten volle te kunnen leven voor zich en voor allen wenschen een
schoone hiërarchische orde die de weerspiegeling is van de orde van het heelal.
‘Terzij de horde’ - de overwegingen, die aan dit individualisme ten grondslag lagen
kon ik op zichzelf zeer goed begrijpen. Wat ik minder goed begreep was waarom
men op grond van déze individualistische overwegingen een grotere sympathie zou
koesteren voor de horde met het swastica totem dan voor een democratische of
socialistische horde...
Deze wat vage fascistische neigingen verminderen in de volgende jaren overigens
niet. In 1928 publiceerde DE GEMEENSCHAP een gesprek van Albert Kuyle, een der
toenmalige redacteuren, met Marsman, waarin deze over alles en
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nog wat zijn mening zegt. Zelfs als men het boutade-karakter van een en ander in
aanmerking neemt, blijft het interview merkwaardig. Naar aanleiding van Marsmans
opmerking, dat er hier te lande nog geen goede roman van iemand onder de veertig
bestaat en dat hij die zal schrijven, indien hij niet vóór 1931 in een fascistisch front
gesneuveld zou zijn, vraagt zijn interviewer, die later toen Marsman van zijn
dwaalwegen was teruggekomen, zich bij het literaire fascistische front zou aansluiten:
‘U bent een bewonderaar van het fascisme?’ Marsman ziet wel iets in het fascisme,
al vindt hij Mussolini niet groot: De mentaliteit die veronderstelt de plicht van den
sterkste vind ik onontbeerlijk... Ik geloof dat het fascisme of vormen daarvan in
Holland en Duitschland een kans hebben.
Prompt reageerde onze oude vriend Erich Wichman, die in het fascistische
weekblad DE BEZEM een ‘open brief’ aan Marsman schreef, waarin hij hem uitnodigde
toe te treden tot de ‘zwarte benden’ om hem aldus de kans te geven een goede
nederlandse roman te schrijven, daar dit volgens Wichman afhankelijk was van
Marsmans geneigdheid de kans te willen lopen om in 'n fascistisch front te sneuvelen!
Maar deze uitnodiging aanvaardde Marsman tenslotte evenmin als die tot
aansluiting bij de Heilige Moederkerk.
Erich Wichman was enkele maanden na het schrijven van zijn open brief aan
Marsman plotseling overleden, en daarmede was ook de attractie, zo deze er ooit
geweest mocht zijn, aan DE BEZEM mee te werken, zeer gering geworden. Opgericht
door een zekere H.A. Sinclair de Rochemont, had DE BEZEM door de geregelde
bijdrage van de schrijver van HET WITTE GEVAAR een sterk Wichmaniaans karakter
gekregen-het anti-semietische pamflet LENIN STINKT werd er onder andere in herziene
tekst onder de titel ‘Het Kreng’ opgenomen - dat wil zeggen, het was een mengsel
van invectieven en onzin, soms met esprit en in klassieke pamfletaire stijl geschreven.
In het fascisme heeft Marsman zonder twijfel zekere affini-
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teiten met zijn zogenaamde vitalistische filosofie gezien. Het ‘vitalisme’, deze
verheerlijking van het élan zonder meer, buiten de sfeer van het redelijke denken
om, kon juist bij a-maatschappelijke figuren gemakkelijk tot fascisme leiden. Wichman
moet een vitalist geweest zijn naar Marsmans hart en ik heb bij zijn fascistische
activiteiten steeds moeten denken aan wat gezegd is over generaal Boulanger en
zijn aanhangers, deze fascistische beweging avant la lettre: ‘Ils ne savent pas ce
qu'ils veulent, mais ils le veulent avec un rare acharnement’. Wichmans ‘vitalisme’
dat ons imponeerde toen wij twintig waren, is Marsman, geloof ik, steeds blijven
imponeren. Hij is het vermoedelijk ook steeds hoog blijven waarderen, dat Wichman
een van de eersten geweest is, die hem na de publicatie van zijn eerste verzen in
DE BEWEGING onmiddellijk op zijn volle waarde heeft geschat. Marsman zond hem
deze verzen toe, nadat hij diens boek ERICH WICHMAN TOT 1920 met enthousiasme
had gelezen en in Mei 1920 schreef hij mij over den ontroerend-menschelijken brief
die Erich Wichman hem over zijn werk had geschreven, den zuiversten brief dien
ik tot nu toe van één der ueberlegene jongeren ontving -, Pijper, Goudoever, Van
den Bergh incluis. Voor de romantische individualist die Marsman steeds is gebleven, was er in het
Hollandse cultuurmilieu van een weerspiegeling van de ‘orde van het heelal’ weinig
te bespeuren en zoals hij een tijdlang mogelijkheden voor een nieuwe religie meende
te vinden in een geromantiseerd middeleeuws katholicisme - waarvan de attributen
niet anders dan ‘poëtische’ requisieten werden - zo heeft hij misschien in het fascisme
een Romeinse vernieuwing willen zien, geconcipieerd in een hiërarchie à la Stefan
George. Men vindt in zijn geschriften van die tijd dikwijls deze voor mijn gevoel wat
geforceerde verering voor het vitale, het ‘sterke’, het ‘romeinse’, het quasi-heroïsche,
zoals bij voorbeeld in zijn rhetorische en dithyrambische passages over De
Montherlant: Dezen romein heb ik lief... voor de structuur van zijn geest, die de
structuur
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van zijn lichaam is: zij is één van de krachten, die de wereld herstellen kan.
Overigens: ook deze (van huis uit katholieke) romein werd: fascist.
Voor een inzicht in de werkelijke politieke en sociale factoren die aan het fascisme
ten grondslag lagen ontbrak hem het orgaan en de belangstelling. Maar er kwam
een tijd waar controversen over de poëzie en polemische beschouwingen over
individualisme van geen betekenis meer waren ten opzichte van het ene probleem
waartegenover men zijn houding moest bepalen. In die tijd schreef Ter Braak, die
intussen politicus mèt partij geworden was aan Marsman: ‘Ik toets mijn vrienden op
hun houding tegenover de leidersverering’.
Toen het fascistische gevaar ook in Nederland ante portas was en niet meer
alleen in de vorm van Wichmaniaanse uilenspiegelarij, is Marsman tot een nuchterder
oordeel gekomen over deze plebeïsche opstand der horden onder leiding van
politieke gangsters, en de bloedige jodenvervolging die reeds over de grenzen
begonnen was, heeft hem blijkbaar gealarmeerd en hem tot het inzicht gebracht
welke een levensgevaar dit betekende voor de cultuur en dat dit het voorspel was
van de catastrofe die ons te wachten stond:
Alles immers is beter dan dit!
zou ons hart niet moeten vergaan
van wroeging en schaamte, dat dit
ongestraft kan bestaan?
want geen onzer heeft iets gedaan
om met zijn bestaan te bezweren
dat er bloed aan de handen klit
en het tuig uit de onderwereld
de vulkanische tronen bezit.

In antwoord op mijn ‘Anti-thesen’ in 1926 had hij geschreven: Essentieel is voor mij
de verhouding van den mensch tot God - maar in het jaar van het uitbreken van de
tweede wereld-
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oorlog was hij tot de conclusie gekomen:
doch hoe weinig baat het den mensch
of de ziel haar zaligheid won
nu de wereld te gronde ging.

In een vers, geschreven naar aanleiding van de Spaanse burgeroorlog en
oorspronkelijk bestemd voor TEMPEL EN KRUIS, maar daarin niet opgenomen, hekelt
hij de steun die het katholicisme aan het fascisme van Franco verleende in termen,
die men ondenkbaar zou achten voor de schrijver van Thesen -:
Geen schurk, die niet bad in zijn hart
O, God, sla de Paus aan het kruis
Laat hem hangen met het gespuis
van roede en hakenkruis
dat zijn goud en zijn zegen had.

De polemiek over de Thesen leidde tot een verwijdering tussen ons, of waarschijnlijk
was ze er een symptoom van. Onze openlijke controverse veroorzaakte tal van
commentaren: Die polemiek weet wat, goeie God, wat een uitwerking - schrijft hij
mij naar Parijs -. Ik wou dat we beiden onze stukken konden inslikken. Ik wou wel
meer inslikken! - maar goddank ben ik aan verzen bezig. Als ze af en goed zijn stuur
ik ze.
Hoezeer wij de verkoeling in onze verhouding ook hebben betreurd, toch
beschouwden wij deze toen vermoedelijk beiden als onvermijdelijk. Ik weet niet wat
ik hem in dat verband heb geschreven, maar dit was zijn antwoord: je hebt me zeer
verrast en verblijd met je brief! inderdaad: het is niet anders, maar met het scheiden
onzer wegen, scheurt toch de vriendschap niet, al moet ze van herinnering gaan
leven, al wòrdt ze - ja: het einde is weemoed, veel weemoed - zelve bijna herinnering.
Maar ons beider 2e hart - het andere, bij beiden,
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blijft thuis - is immers op reis? en God weet of, waar en wanneer en hoe ze elkaar
eens ontmoeten?! zou die plek niet terstond, door dat weerzien een der kleine
Paradijzen worden, terwille waarvan wij beiden leven, op zoek naar het Groote, dat
we, vrees ik, nooit zullen vinden? - het kàn niet anders. Vaar zeer wel, heb mij lief,
je Hennie.
Toen ik hem in 1928 om medewerking voor mijn tijdschrift i 10 had gevraagd,
leidde dit bijna opnieuw tot een polemiek. Hij publiceerde enkele artikelen in i 10
maar hij vond zijn medewerking toch een probleem: het is een monsterverbond, dat
orgaan en ik. Toen hij mij een artikel over Gorter gegeven had dat ik beloofde te
plaatsen en hem schreef, dat ik bepaalde bezwaren had tegen zijn opvatting over
Gorter en daarover wilde schrijven antwoordde hij mij: dat is niet prettig, dan had je
het beter direct kunnen weigeren; met het oog op die kans, las ik het voor. Of weiger
het nog. Maak er althans geen polemiek van in het genre der vorige.
Zijn stuk was echter reeds bij de drukker en ik schreef er een noot bij, dat zijn
artikel een kenmerkend voorbeeld was van de in literaire leringen gemaakte
tegenstelling tussen de onsterfelijke dichter van de MEI en de ‘arme Gorter’, die
‘verdoold’ in het marxistische socialisme, slechts PAN schreef. Het kwam mij voor,
dat het hier niet uitsluitend ging om een literaire appreciatie of om een these over
de noodlottige invloed van een materialistische wereldbeschouwing op de poëzie,
maar dat deze opvatting samenhing met de geforceerde tegenstelling, die gemaakt
is tussen de dichter Gorter en de revolutionnair Gorter, en dat degenen, die
onverzoenlijk staan tegenover zijn latere ideologie niet de wezenlijke eenheid van
Gorters leven kunnen of willen zien, die zijn grootheid was. Hun opvatting leek mij
een onhoudbare eenzijdigheid, en een miskenning van Gorters wezen. In een later
nummer van i 10 publiceerde ik mijn artikel ‘Herman Gorter’. Naar aanleiding daarvan
schreef Marsman mij:
Wat je stak over Gorter betreft, het is in zeker opzicht uit-
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stekend; maar niet zoo klaar van conceptie en bouw als dat over Tolstoi. Maar ik
heb er natuurlijk verschillende bezwaren tegen. Ik weet niet of je van meening bent
ook mijn stuk over hem bestreden te hebben. Dat is maar zeer ten deele het geval:
ik heb niet geschreven - in tegendeel! - dat Gorter's socialisme zijn dichterschap
heeft verarmd, maar dat zijn didactiek dat deed. En ik denk, dat de poëtisch goede
stukken die je in Pan op het oog hebt, niet socialistisch, en zeker niet revolutionnair
zullen zijn. (Ik zou buitendien willen zeggen: dat de grootste kunst ten eerste nooit
revolutionnair, of reactionnair, dus politiek, of zelfs sociaal kan zijn en dat, ten tweede,
helaas of niet, alle groote artisten en denkers, zelfs de revolutionnairen daaronder
altijd voortkwamen uit de ‘midden’lagen (midden-‘stand’) der bevolking, als je wilt
uit de bourgeoisie. Daarom betwijfel ik het ook of Gorters tijd nog komen moet. En
diesseitig is kunst, in wezen, zelfs als ze zich op diesseitigkeiten richt, of - als dat
kan - eruit ontstaat, er door gevoed wordt, nooit. Enkele jaren later toen hij zijn grote
essay over Gorter gepubliceerd had, schreef hij mij: Ik heb Pan nog eens (tweemaal
zelfs) gelezen, maar ik blijf erbij, het is een mislukking.
Naar aanleidingvan de controverse over Gorter kwamen wij opnieuw op het
probleem van wereldbeschouwing en vriendschap terug. Het is iets wat mij allang
hindert, schreef hij mij, al heb ik er mij al eens bij neergelegd tijdelijk - dat een
ideologische antithese persoonlijke verhoudingen beheerscht - Maar misschien ben
ik op dit stuk even overgevoelig en romantisch als jij, en vandaar soms even
overbodig polemisch - Wij hadden ons wellicht in die onvermijdelijkheid moeten
schikken. Toen hij later romantiserend over dit conflict schreef noteerde hij, dat
gedachten op den duur met iemands wezen vergroeien en dat wij misschien in de
grond van ons hart al niet meer bijeen behoorden en dat er in deze restrictie wellicht
een vrees voor of spijt over een onherroepelijk verlies lag; wij waren, meende hij,
beiden te intransigente naturen
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Zijn brief, geschreven in het voorjaar van 1929, waarin hij op mijn stuk over Gorter
terugkwam en waarin hij ook andere bezwaren naar voren bracht - in het bijzonder
tegen mijn wijze van polemiseren - eindigt met de woorden: vergeef mij zoo noodig
alles wat je met recht zou hinderen in deze brief; ik schreef ze alleen uit vriendschap,
die blijft bestaan, hoe polair dan ook, en hoe platonisch en polemisch en verzwegen,
onderdrukt, en als je wilt, in ons beiden, verbogen.
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‘Praeludium mortis’
aant.

Marsman heeft veel over de dood gedicht. Zijn gehele poëtische oeuvre speelt zich
af in de omraming van den grooten dood. In een van zijn voor mij meest suggestieve
en levende prozastukken schreef hij over zijn dichten over den dood: Ik had juist
méér moeten denken over den dood, maar niet in gedichten; ik had den doodsangst
niet moeten verdrijven met het roepen om leven, maar hem zwijgend moeten
doorstaan... Ik heb mij misschien in zooveel gevechten gestort om mij met dien
eenen werkelijken vijand niet behoeven te meten. Misschien zult gij zeggen... dat
juist die gedichten (de vele doodsgedichten) mijn levenskrachtigste zijn, wellicht
zelfs òmdat zij binnendringen in het gebied van den dood. Maar ik vraag mij juist af
of met name die doodsgedichten niet het tegendeel bewijzen van wat onbewust
mijn bedoeling was.
Dicht men nog als men werkelijk denkt aan den dood?... Ik ben gaan inzien dat
ik mij in mijn gedichten zoo vaak met den dood heb beziggehouden omdat ik in
werkelijkheid niet aan hem wilde denken. Ik was echter bezig met een honderdmaal
verzwakt en vervalscht bééld van den dood. Dat is de dood niet, dat getemde dier
uit mijn verzen... Ziet ge nu dat ik over een ànderen dood heb gedicht?; en tegelijk
heb ik dichtend het woord dood zoo vaak gebruikt, dat ik niet eens meer volstaan
kan met dood te zeggen als ik dood bedoel.
Hij schreef dit in 1932 en zes jaar later, in zijn Proeve van Zelfcritiek zegt hij, dat
deze autobiografische stukken een treffend bewijs bevatten voor de betekenis van
de wil die - uitgaand van een door zelfonderzoek gewonnen diagnose - ingreep in
een regeneratieproces dat inzette in de jaren 1926-1936 die een tijdperk van zoeken
zijn geweest. Het werk uit die periode leek hem vrijwel stuk voor stuk van het leven
afgedwongen en hij vond het frappant, dat de levenskrachtigste verzen uit die jaren
het meest onverhuld uitkomen voor zijn
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dubbele houding van driekwart vrees en één kwart verlangen tegenover de dood.
Hij achtte het ook een enigszins pijnlijke ironie van het leven, dat juist die periode
in het begin werd gekenmerkt door het zogenaamde vitalisme. Meer dan ooit werd
hij gekweld door de vrees voor de dood en het was voor hem duidelijk, dat voor een
deel de levensverheerlijking en de daaruit voortvloeiende levenskritiek in haar
vitalistische nuance een uiting van noodweer is geweest.
Zulk een verklaring laat toch nog veel vragen open. Men kan zich afvragen, of de
vrees voor de dood in de tijd dat hij zijn eerste verzen schreef niet vehementer is
geweest dan ooit daarna en of de ervaringen uit die tijd niet een nimmer verzwakte
onderstroom van zijn leven zijn geweest. Moeten wij overigens aannemen dat in
deze beschouwing opnieuw de dichter aan het woord is, of dat hier een poging
wordt gedaan tot ernstige zelfanalyse? Schreef hij niet zelf dat hij de man niet was
of niet meer althans, die uit zijn werk spreekt; dat hij die man nooit ten volle is
geweest, zelfs niet op het moment dat hij dat werk schreef en schreef hij niet ook
juist om los te komen van zijn verleden, dat hij ten onrechte met zich vereenzelvigd
had? De bespiegelingen in het Brieffragment over zijn dichten over de dood zijn wel
zeer suggestief en onthullend, maar toch ook verhullend dubbelzinnig. Marsman is
niet de eerste en niet de enige geweest die ontdekt heeft dat zijn vitalistische
proclamaties niet een bewijs waren van zijn vitaliteit, maar eerder een poging om
vitaal te zijn - het élan van zijn eerste verzen was dan ook meer een dichterlijke
wensdroom, de latere manifesten vitalistische ‘literatuur’ - en wanneer hij in dit
verband van noodweer spreekt, geldt dit dan niet voor zijn gehele poëzie? In een
van zijn vitalistische beschouwingen over kunst heeft hij de poëzie geformuleerd
als de doorwrochte omzetting van het essentiële levensgevoel, graan des levens
wordt omgestookt tot jenever der poëzie, zoals zijn ‘baldadig aphorisme’ luidde; de
potentiële chaos van het leven wordt door scheppend vermogen - de
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Brief van Marsman aan Lehning. November 1922.
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Briefkaart van Marsman aan Lehning met het gedicht Romanisches Café. Noordwijk
December 1922.
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Marsman. Utrecht 1927.
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Marsman (rechts) met zijn vrouw bij Lehning te Madrid. December 1933.
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Marsman. Auressio 1938.
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Laatste brief van Marsman aan Lehning. St. Romain Februari 1940.
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levensfunctie bij uitstek - tot de reële kosmos der poëzie die voor hem een stimulans
was tot vernieuwd en verhelderd leven. Maar zijn Brieffragment eindigde met de
woorden: ik betwijfel of ik door mijn gedichten den dood ook maar voor een zweem
van zijn verschrikking heb beroofd. Ergens wacht hij, in zijn volle kracht, alsof ik
nooit over hem had gedicht. Ik ontvluchtte hem in een narcose, ik ben moe en
bedwelmd door het schuiven van poëzie. De doorwrochte omzetting van essentieel
levensgevoel, de uit het graan des levens omgestookte jenever der poëzie, tenslotte
niets anders dan een narcoticum? Het is een vreemde interpretatie van het vitalisme
en het is begrijpelijk dat Marsman er toe kwam op grond van zulk een zelfonderzoek
zich tot tegenstander te verklaren van het ‘philosophische vitalisme’. Maar noch
deze afwijzing noch de verdediging van het vitalisme verheldert in de grond van de
zaak zijn dichten over de dood.
S. Vestdijk heeft in de studie die hij aan ‘Marsman als apollinische persoonlijkheid’
heeft gewijd uiteengezet dat wat Marsman vreesde de onzuiverheid van het leven
was waarvan de dood een symbool is; dat voor hem de dood vooral betekenis had
als doodvonnis: als een veroordeling van het minderwaardige en mislukte; dat hij
de dood voelde als een schande, als de pijnlijke bekentenis van een tekort, van niet
aan de hoogste eisen te kunnen voldoen. Het dichten over de dood moet dan worden
gezien als een symbool van een nederlaag niet tegen de dood, maar tegen het
leven.
Deze beschouwing houdt echter geen rekening met het feit dat de dood bij
Marsman niet alleen gezien kan worden als een symbool van het onzuivere en
onvolmaakte in het leven en dat de dood als een schande werd gevoeld, maar ook,
integendeel, als een verheerlijking en als een bevrijding en dat zijn levensangst
onlosmakelijk verbonden is met doodsverlangen. Niets in dit verband is meer
verhelderend dan een beschouwing, die Marsman in 1923 onder de titel Praeludium
Mortis publiceerde. Geschreven, zoals zijn artikelen over Novalis
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en Trald uit diezelfde tijd, in een onvervalst epigonistisch Holstiaanse stijl, is
Praeludium Mortis een praegnant symptoom van de zuiver romantische
levenshouding, die het expressionistisch vitalisme voor hem was. Niet alleen
formuleert hij hier het expressionisme als de uitdrukking van de
ondergangstendensen en van het wereldeinde, maar hij associeert deze gevoelens
volledig met eigen doodsverlangen. ...Wij zullen... het ophanden einde aanvaarden
als de voltrekking van een natuurlijk verloop, waarover wij niet meer smartelijke
verwondering behoeven te gevoelen dan over den val der blaren in den herfst... en
een koele berusting kleurt zich wellicht zelfs even tot zweem van verlangen, dat
dezen dood als een weldaad begroet... Zoo voorvoelen wij in het wereldeinde den
eigen dood. De stad, de onzalige daad onzer ontzinde handen is almachtig geworden.
Doch ontzaggelijk, zonder erbarmen zal haar ondergang zijn in den overmachtigen
storm... Dan wordt de roep om het dubbele einde van hart en wereld onverzoenlijk
en laat geen dag meer af, en weerloos verloren in den storm van den ondergang
stoot het wrakke schip op de riffen des doods.
Zoals men ziet een eigenaardig stuk. Des te eigenaardiger, wanneer men zich
het beeld voor ogen houdt van de dynamische vitalistische dichter van het
expressionisme, en als men zich realiseert dat het geschreven werd in dezelfde tijd,
ja in dezelfde weken van de laatste van zijn stedengedichten, de Seinen. Aan de
andere kant bedenke men, dat het expressionisme niet zonder samenhangen was
met de romantiek, die in Duitsland onmiddellijk na de eerste wereldoorlog een grote
opbloei beleefde. Zoals de romantiek een reactie was tegen de ‘oppervlakkigheid’
van het klassicisme, zo keerde het expressionisme zich tegen de uiterlijke schijn
van realisme en impressionisme. De expressionist werkt ‘met de ogen dicht’. De
moderne dichter, schreef Marsman, wantrouwt de natuur en de schijn, de huid der
realiteit. Daarom doorboort hij haar, op zoek naar de kern.
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Marsmans toenmalige lyrische en subjectieve critieken geven steeds een eenzijdig,
hoewel toch ook een essentieel beeld van de dichters waarover hij schreef en zij
zijn, omdat het meestal figuren betrof waarmee hij zich verwant voelde, niet minder
kenmerkend voor hemzelf. Het verwijt van gebrek aan volledigheid en geringe
objectiviteit van zijn critieken heeft hij afgewezen; volgens hem waren dit waarden
die behoorden bij de critische clerken en niet bij de scheppende dichters: ik ben, zo
schreef hij eens, tot in mijn critieken lyrisch en intuïtief. Hij was er echter van
overtuigd, dat hij door rechtstreeks en met de volle inzet van zijn persoonlijkheid te
reageren op het werk en zijn maker en op de verhouding tussen die twee, minstens
evenveel kans had om het hart van die beiden te raken en hun geheim te ontsluieren
als de mensen met de brede en universele ontvankelijkheid. Dat in deze
lyrisch-subjectieve critieken steeds de dichter aan het woord is, betekent derhalve
dat Marsman ook steeds schreef over zichzelf. Zijn critieken zijn dan ook niet te
scheiden van zijn scheppende werkzaamheid en het is niet alleen typerend en van
essentieel belang wat hij over bepaalde figuren schreef maar ook wanneer hij dit
schreef. Wie deze critieken of liever lyrische essays nu herleest - en het zijn vooral
de ‘jonggestorvenen’ die zijn bijzondere voorkeur hadden - kan niet anders dan
getroffen worden door passages, die scherp en indringend het beeld oproepen van
de schrijver zelf en niet alleen dat uit de jaren 1922-1925 toen hij deze stukken
schreef. Men denke aan zijn karakterisering van Georg Büchner, de schrijver van
DANTONS TOD: Ik geloof, dat het voorgevoel vroeg te zullen sterven hem altijd, veel
meer en veel vaker dan hij dat uitte, gekweld en opgejaagd heeft. Dat hij, vóórdat
't einde hem zou overvallen, den tocht door het leven spoorslags versnelde, en niet
om de vreugde der snelheid alleen, maar om een gróót landschap te zien; om nog
snel, vóór den avond, een top te bemeesteren, want bergen en toppen hadden met
name zijn liefde. Er woelde een rustlooze vitaliteit in dit hart.
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Vandaar deze jacht; deze springende snelheid, dit ongeduld; vandaar deze nijdige,
afgebeten zakelijkheid, die kwelling, getourmenteerde onrust verried. Als zijn leven
fragment moest blijven, zou zijn werk ook fragment zijn: hij had zijn tijd van leven
hard nodig...
Het kan geen toeval zijn, dat hij in zijn meest expressionistische tijd zulk een diepe
belangstelling toonde voor de Duitse romantici. Over Jean Paul, de universele
erfgenaam der romantiek, schreef hij dat hij soms expressionist was: zijn wereldbeeld
is uitgesprokener dan gewoonlijk ik-beeld; de kosmos is doordrongen van eigen
vormen - een formulering van het expressionisme die wellicht méér dan voor Jean
Paul voor zijn eigen expressionistisch-kosmische verzen geldt.
Van zijn critieken uit deze tijd is er wellicht geen die zozeer zijn eigen verwantschap
met de daarin behandelde figuren tot uitdrukking brengt als zijn stuk over Novalis
dat veel autobiografische teksten bevat: Zijn leven op aarde is een kort ankren
geweest aan een vreemde reede;... Zoo wist hij van de wereld niet het minste,
nauwelijks iets van het leven, maar het diepste wist hij van den dood. En omdat de
dood, die hem, dacht hij, voerde tot het wezen, voor ons, minstens, toch het andere
van het leven is, en wij dood niet anders dan als vorm van leven kunnen denken,
is het weten van den dood voor ons weten van het leven tevens, en Novalis wordt
ons middellijk, duider ook nog van het aardsche leven, hij, de slanke schildknaap
van den dood... Hij bleef eeuwig knaap, onaantastbaar voor het leven;
onvervreemdbare vazal des doods. Daardoor kon hij alles, wat des daags is, in 't
voorbijgaan doen, en met een glimlach. Deze dingen kluisterden hem niet. Hij was
immers vreemdeling in de wereld, en wist nauwelijks ook van het leven... wat Novalis
derven moest aan levensrijkdom dolf hij uit de mijnen van den dood, en wat hem
ontging aan licht en daagsche driften, zoog hij uit de schaduw van den nacht. Zoo
werden in hun radend doodsverlangen de ‘Hymnen an die Nacht’ zijn wezenlijke,
eeuwige creaties. Doch het
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blijft mij dagelijks een wonder, hoe iemand in den dood zoo diep kon graven, die
van het leven weinig maar ervoer.
Scherp, met de helderheid die hem soms eigen was heeft hijzelf eens de kortst
mogelijke en denkbaar helderste formulering gegeven wat voor hem het vitalisme
betekende toen hij zei: vitalisme is hemelsch heimwee. Maar ‘hemelsch heimwee’,
dat is het nieuwe Jeruzalem der romantici en hoezeer onderscheidt zich dit van het
ontragische en apollinische, Holstiaanse Elyseum. Marsmans vitalisme, zo schijnt
het, is nooit iets anders geweest dan een ‘praeludium mortis’: niet alleen angst voor
de dood in het leven en angst voor de dood zoo is het altoos geweest,
ik ben bang voor den dood en bemin niet het leven.

- maar ook een verlangen naar de dood: één der mogelijkheden het leven te zuiveren
en ook zo gezien is er immers geen tegenstelling tussen vitalistisch leven en
doodsverlangen. Integendeel, zij zijn identiek: vitalisme is hemelsch heimwee. Ik
weet niet of het juist is wat hij over de dichter Nijhoff schreef: zijn verlangen naar
den dood was niet zonder doods-angst en zijn levensangst niet zonder een driftige
wil tot leven - maar het is zeker juist voor hemzelf. Wanneer Marsman constateert
dat de levenskrachtigste van zijn verzen de doodsgedichten zijn, omdat zij
binnendringen in het gebied van de dood, wat is dit anders dan de christelijke
doodsmystiek der romantici, voor wie het beleven van de dood een sterker leven
betekent en een hogere openbaring ervan. ‘Door de dood wordt het leven versterkt’,
zegt Novalis. Men leze van deze romantische pantheïst met zijn christelijke termen
er het ‘Lied der Toten’ op na, het gedicht dat George in zijn bloemlezing opgenomen
heeft onder de titel ‘Ueber eine Kirchhofstür’ en dat wellicht een betere sleutel is tot
Marsmans dichten over de dood dan zijn BRIEFFRAGMENT. Het is dan ook merkwaardig
maar geen toeval, dat de meeste van zijn doodsgedachten
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waarmee zijn gehele poëtische oeuvre is doordrenkt, tevens liefdesgedichten zijn
en dat de liefde bij hem vrijwel steeds verweven is met de dood: een voorgolf van
den dood.
is dood nog ver?
zijn dit de golven nog uwer haren,
of reeds de baren
der dooden zee...?

Het kenmerkende buitendien van de meeste van Marsmans liefdesgedichten is niet
het verlangen maar het afscheid.
Ik ga op weg
en laat mijn huis
verdonkren
in het avondrood
- o, ga niet weg
de nacht is groot.

ik kan niet blijven
lieveling,
de dood ontbood mij
tot zijn kring;
......

o dood, o stem
de nacht is groot
en sterk de stem
die tusschen slaap
en morgenrood
roept uit het
nieuw Jeruzalem.
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Een van zijn latere verzen, De Wijnpers, een der schoonste liefdesgedichten der
nederlandse taal, is niet alleen een memento mori; de dood is er niet alleen het
symbool van de onvolmaaktheid en onzuiverheid van het leven maar van de zuivering
en de verheerlijking ervan.
Haren als gouden regen
haren als beukenrood,
o, stroom langs wilde wegen
over den blanken schoot.
......

o, weemoed te voorvoelen
hoe al dit blank en goud,
de golven met hun woelen
reeds neigen naar den dood.
......

maar uit uw vleesch, vervallen,
melaatsch geworden lust,
stijgen bij honderdtallen
de liedren langs de kust
en doen de tuinen schallen
van vreugden, warm en rood;
gij zijt ten prooi gevallen
den wijnpers van den dood.
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Laatste jaren
Sinds 1932 woonde ik weer te Berlijn maar na het installeren van de Hitler-dictatuur
kon ik mijn werkzaamheden daar niet voortzetten en het was zaak, in het bizonder
na de Rijksdagbrand, Berlijn te verlaten. In Juli 1933 vestigde ik mij in Madrid. Op
mijn doorreis door Nederland, enkele maanden tevoren hadden Marsman en ik
elkaar bij Charley Toorop in Bergen ontmoet en Marsman had mij over zijn plan
gesproken om voor langere tijd naar het Zuiden te gaan. Eind 1929 was hij getrouwd
en in hetzelfde jaar had hij zich als advocaat te Utrecht gevestigd. In de daarop
volgende jaren hadden wij weinig contact met elkaar - ik was trouwens weer
voornamelijk in het buitenland. De advocatuur vond hij een wonderlijk vak, menselijk
dikwijls boeiend, maar met te veel bureaucratische rompslomp naar zijn smaak. Hij
dacht er dikwijls over om naar het buitenland te gaan en hij vroeg mij ook als ik eens
iets geschikts voor hem wist, hem dan te waarschuwen. Zijn diepste wens was
steeds om zich geheel aan zijn literaire werk te kunnen wijden. In October schreef
hij mij, dat hij van plan was Holland voor geruime tijd te verlaten, voor hoelang en
waarheen was nog onzeker. In ieder geval hoopte hij in de loop van November wat
in Spanje rond te reizen en hij zou het prettig vinden mij in Madrid te ontmoeten,
vooral na de aardige uren die we onlangs in Bergen hadden. In de eerste week van
November arriveerde hij met zijn vrouw in San Sebastian en reisde vandaar via
Burgos en Valladolid naar Madrid. Zoals Marsman alle overbodige rompslomp in
het dagelijkse leven haatte, zo had hij ook het land er aan op reis veel bagage mee
te slepen. Hij beperkte zich in dit opzicht tot het absolute minimum. De boeken die
hij meenam, koos hij zeer zorgvuldig uit. Ik herinner mij, dat hij op een treinreis in
Spanje een boek las dat hij moest recenseren, een dikke turf, zoals hij zei - het was
een omvangrijke
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roman van Albert Helman - waarvan hij iedere bladzijde, nadat hij ze gelezen had,
uit het boek scheurde en uit het coupé-raam liet waaien, om zich op deze wijze van
overbodige ballast te bevrijden!
In Madrid hadden wij veel plezier, trokken naar Aranjuez, wandelden in de
koninklijke tuinen van het Castilliaanse Versailles en gingen naar Toledo, een van
de retraites voor mijn drukke werkzaamheden in Madrid. Mijn liefde voor Greco was
van oude datum, sinds ik in 1923 in de Pinakothek in München de Madonna had
gezien. Deze belangstelling had Marsman overigens steeds geïntrigeerd - hetgeen
mij weer verbaasde -, omdat hij mijn bewondering voor Greco moeilijk meende te
kunnen rijmen met mijn antipapisme en mijn afkeer van zijn eigen kruistochten en
kathedralen. Er is in Spanje niets grootser en vollediger Spaans dan Toledo met
zijn kerken en kloosters, en in Toledo: Greco, de meest universele en moderne der
Spaanse schilders. Wij bezochten de kathedraal en de Pasado de la Sangre, de
beroemde herberg, die tijdens de burgeroorlog is verwoest, maar toen nog in dezelfde
staat was, als toen Cervantes er een van zijn ‘novelas ejemplares’ schreef. Er was
echter weinig tijd voor een bezoek aan alle 54 Greco's daar wij te veel tijd met wijn
drinken in een der fondas hadden doorgebracht. In de kathedraal zagen wij achter
een dubbel getralied hek dat de kerk van een nonnenklooster scheidde, een
bedelende non, die in hem bleef naspoken en die hij vereeuwigd heeft in een gedicht.
Na een rondreis in Spanje kwam hij weer in Madrid terug vooral ook met het doel
om Toledo bij nacht te zien. Het is dan ongeveer volle maan, zo schreef hij mij, maar
ik kan er niet voor instaan dat hij schijnt. Mijn kosmische tijd is voorbij.
Zijn vertrek uit Madrid was trouwens wat verhaast in verband met de sociale onrust
die er op dat ogenblik in Madrid heerste: opgewonden vertelde hij mij de ochtend
na ons bezoek aan Toledo dat hij vrijwel uit zijn bed was gelicht ten
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gevolge van een ontploffing van een bom juist onder zijn raam en hij vond, dat de
Spanjaarden voor hun gasten meer égards konden hebben. Het was overigens
maar een ‘petardo’ geweest, dat wil zeggen een onschuldig soort bom, die weinig
onheil, maar veel lawaai veroorzaakt en een normaal begeleidingsverschijnsel was
van de vele stakingsacties.
Hij trok eerst naar het Zuiden. Hij bezocht Cordova, Sevilla, en bleef gedurende
twee maanden in Alcalá de Guadaira. Vandaar reisde hij ook nog naar Tetuan; de
Moren bevielen hem, naar hij schreef, veel beter dan de Spanjaarden. Eind Januari
scheepte hij zich te Valencia in naar Majorca, waar hij enige tijd verbleef. Vandaar
ging hij nogmaals naar Madrid en vandaar naar Ronda: Een der mooiste plekken,
die ik in Spanje zag. Na zijn verblijf in Spanje maakte hij een korte reis door Italië,
waar hij onder meer Napels, Pompeï en Paestum, Perugia, Rome en Florence
bezocht. Daarna bracht hij enige tijd in Noord-Italië en Duitsland door. Vanuit
Soprabolzano schreef hij: Schrijf vooral eens waar je zat, al die tijd, hoe het gaat,
of je nog [...] naar Holland komt, kortom je toestand en je plannen; en graag in de
klare taal van je brochures, niet in de delphische aanduidingen waarop je me in je
correspondentie vaak trakteert. Ons gaat het bij voortduring best. Ik werk, als altijd
bij vlagen, soms zeer naar mijn zin.
In de herfst van 1935 kwam ik uit Spanje naar Holland terug en in de drie volgende
jaren hebben wij elkaar betrekkelijk weinig gezien. Hij was toen ook veel in het
buitenland en wij correspondeerden weinig. In December 1936 zond hij mij vanuit
Brussel-Schaerbeek zijn gedicht over Gorter, dat je wellicht interesseert en schreef:
Ik zat in September in de Ardennen en nu hier, en ben goed aan het werk. In
Februari-Maart ben ik in Holland en kom eens aan... Wij moeten dan ook nog eens
overleggen of je mij geen materiaal kunt bezorgen voor een verhaal over onze jeugd.
In het voorjaar van 1939 vertrok ik naar Engeland - Mars-
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man woonde toen in Frankrijk - en wij begonnen opnieuw de draad op te nemen,
die wij soms doorgesneden dachten. Ik twijfel er niet aan, dat de ontwikkeling van
zijn laatste jaren en ook mijn wat meer gematigde agressiviteit in politicis de
grondslag zouden hebben gelegd voor een hernieuwde en nieuwe vriendschap.
Thesen en ‘Anti-Thesen’ waren geschreven en konden niet worden uitgewist, maar
in het licht van vele en onzegbare catastrophes en in de schaduw van een grotere
mildheid zouden wij hebben erkend dat er tussen zijn paradijzen en mijn utopieën
niet die afgrond bestond die wij eens onoverbrugbaar achtten. Sterker dan naar
onze polemische beschouwingen zou wellicht onze herinnering uitgaan naar het
vers waarin hij schreef:
dat wij de merken ruilen van ons hart.

Toen ik er bij hem op had aangedrongen naar Engeland te komen, antwoordde hij
mij, dat de plaats waar ik toen verblijf hield hem weinig aantrok, überhaupt deed
Engeland dat niet. Hij was er echter nog nooit geweest en hij sprak ook sinds onze
glorieuze burgerschooldagen geen woord Engels meer. Maar misschien zou het er
toch nog van komen. Hij woonde toen in een klein oord in de Haute-Savoie, in
Bogève, in een blokhut, nogal kaal en leeg, maar hij vond het practisch en heel
geschikt: De plek is prachtig, 1100 M., stil, landelijk. Als de zon schijnt is het
verrukkelijk, maar het regent constant. [...] De nieuwe dichtkunst, waarmee ik
overstroomd word, zal je wel niet interesseeren - Er zijn overigens zeer talentvolle
knapen hij. Ik wacht op proeven van Slau's Verz. Poëzie om er die inleiding bij te
schrijven. Zal zien in het najaar ook voor jou een ex. los te krijgen, maar beloven
kan ik het niet. Daarna Nietzsche, daarna ‘Uren met Spengler’, vertaalde bloemlezing,
plus inleiding, dus werk genoeg. Hij was kort tevoren in Holland geweest. Ik heb
een paar maal gewandeld langs ‘de dreven onzer jeugd’, en ben ook nog op
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het kerkhof geweest, bij je moeder's graf. P.M. was een paar weken in Mornex. Wij
hadden genoegelijke dagen en haalden herinneringen op. [...] De wereld wordt klein,
de vriendenkring ook -, en het leven is verre van vroolijk. Ik groei overigens tegen
de verdrukking in.
Blijkbaar had ik destijds plannen om over onze jeugd te schrijven, want Marsman
schreef mij: Als je denkt, dat schrijven bevrijdend zal werken, moet je het zeker
doen. Ik geloof zelfs dat je het zoo goed mogelijk moet proberen te doen. Mijn
ervaring is althans, dat een verleden pas werkelijk los van mij raakt, als ik het zoo
naakt en tevens: zoo scherp mogelijk onder woorden breng. Of is dit een typische
schrijvers-opvatting? Als je merkt, dat het als ‘therapie’ een ondeugdelijk middel is,
staak je het vanzelf wel.
Ook mij zegt, op zichzelf, een graf niet zooveel, maar ik liet een vriendin een paar
plekken zien van mijn jeugd, en kwam toen ook daar. Het kerkhof vind ik nog altijd
heel mooi. De rest is minder dan vroeger, dat is zoo, maar er waren toch nog dingen
geheel intact gebleven. Ik vind Zeist overigens afschuwelijk, en kom er alleen af en
toe om mijn ouders. Van hier geen nieuws. Eindelijk zon, maar nog een straffe N.O.
wind.
Uit Bogève schreef hij mij nog, dat hij hard aan het werk was met gedichten. Enige
weken daarna vertrok hij naar een ander dorp - St.-Romain - en vandaar schreef
hij mij enkele dagen na het uitbreken van de oorlog: Wij wonen in (de) Bourgogne,
een goede streek, in een klein nest. Of wij er op den duur blijven kunnen, is nog de
vraag. - Dus nu is de groote zwijnerij losgebarsten, die je al jaren voorspeld hebt,
toen voorspellen nog iets van voorzienigheid had! Zou je overigens niet bijna
‘krijgshaftig’ worden, bij het beleven van zooveel fraais... Ik schreef nog in Bogève
de inleiding (van Slauerhoff), die ik je t.z.t. sturen zal. Op een briefkaart kondigde
hij mij daarna de zending aan van zijn essay over de poëzie van Slauerhoff en zijn
stuk over Nietzsche, de inlei-
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ding tot zijn vertaling van ZARATHUSTRA, 't laatste van niet al te veel belang, met het
oog op de halfbeschaafden der W.B. en omdat ik mij liever elders vollediger en
persoonlijker over hem uit dan in die Zarath.-vertaling.
Drie maanden na het uitbreken van de oorlog verhuisde ik uit het Noorden van
Engeland naar Oxford, dit Toledo der wetenschap, en ik schreef hem vandaar naar
St.-Romain: ‘Ik lees in de N.R.C. je meestal interessante besprekingen van weinig
interessante literatuur: mijn enige relatie met de nederlandsche letteren. Ik las het
onwaarschijnlijke SCHLOSS. Is de studie van Vestdijk over Kafka verschenen? Verder
lees ik veel Shelley en wat daarmee samenhangt - onder andere ook het
afschuwelijke boek van Maurois over hem. Ga je binnenkort nog eens naar het
vaderland? Of is dat te bezwaarlijk?’ Enkele dagen later kreeg ik het volgende
antwoord:

Beste Arthur,
St. Romain 3.II.'40
Ik heb je vorige brief niet beantwoord omdat hij juist kwam toen ik bezig was de
‘laatste’ hand aan mijn nieuwen bundel te leggen. Half Dec. was die af, en - als
Adolf het toelaat - verschijnt hij begin April. Ik zal je dan een ex. laten sturen.
Ik was eenigszins overwerkt en wij zijn toen een kleine maand in het zuiden
geweest. Naar Holland zal ik voorloopig, denk ik, niet gaan. Hoewel er een
mogelijkheid schijnt te bestaan van een visum: aller et retour: zonder de zekerheid
dat ik terug kan, ga ik stellig niet. Wat moet ik in Holland doen, als ik deze en gene
weer eens gezien heb? Op moffen te schieten, schijnt er nog steeds verboden - of
nog niet aan de orde - te zijn. Bovendien: in den wapenhandel ben ik - helaas? slecht thuis.
De studie van Vestdijk over Kafka staat in den bundel Lier en Lancet, die nog
andere zéer goede stukken bevat. Ik zou het bestellen. - Maar het stuk over K. is
‘zware kost’. De Verz. Werken van Slau schijnen nu toch uit te komen. Ik
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kreeg althans een proef van mijn inleiding bij zijn poëzie. Ik geloof, dat er voorloopig
2 of 3 delen komen (verzen + novellen, misschien) en later in dezelfde uitvoering
een herdruk van de romans.
Ja, Maurois over Shelley is slecht. Zijn boek over Byron daarentegen heel goed.
- Kun jij mij misschien zeggen wat er na 1933 van Yeats aan dichtbundels uitkwam?
(Ik heb de Collected Poems van '33.) Ik hoorde iets van zéer dure plaquette's. Is er
in Oxford misschien een goed antiquariaat waar het na '33 gebundelde (alleen de
poëzie) voor een redelijke prijs is te krijgen? Informeer er eens naar. Ook naar een
goed boek over Yeats, vooral als dichter.
Ik wensch je geluk met je baan en woonplaats. Het leven is vreemd. Wie had 20
jaar geleden gedacht dat jij ‘eindigen’ zou als - bezoldigd - wetenschapsman, en
dat ik - al dichtend - om het half jaar zou verhuizen naar [een] ander fransch gehucht?
Na den oorlog kom ik naar Engeland, hoewel het mij weinig aantrekt.
So long, h. gr. je H.
Ik bestelde het gedenkboek - De Ligt.
St.-Romain, par Meursault
Côte d'Or, France
Dit was zijn laatste brief, althans de laatste die in mijn bezit is. Zo eindigde deze
correspondentie daar waar ze twintig jaar geleden begon: met het dorp van onze
jeugd en mijn moeders graf. Enkele maanden later werd het vrachtschip de
‘Berenice’, uit Bordeaux op weg naar Engeland, in de vroege ochtend van de 21ste
Juni in het Kanaal getorpedeerd.
Achterbergs bede:
‘Red Marsman, die in Frankrijk woont, o God.’

werd niet verhoord. Het was enkele weken na de dood van zijn vrienden Ter Braak
en Du Perron, dat Marsman het oorlogsgeweld ten offer viel, en ik heb later vaak
gedacht aan de
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bittere woorden die Franz Marc in October 1914 schreef naar aanleiding van het
sneuvelen van zijn vriend, de schilder August Macke: ‘Im Kriege sind wir alle gleich.
Aber unter tausend Braven trifft eine Kugel einen Untersetzlichen. Mit seinem Tode
wird der Kultur eines Volkes eine Hand abgeschlagen, ein Auge blind gemacht.
Wieviele und schreckliche Verstümmelungen mag dieser grausame Krieg unsrer
zukünftigen Kultur gebracht haben? Wie mancher junge Geist mag gemordet sein,
den wir nicht kannten und der unsre Zukunft in sich trug. Und manchen kannten wir
gut, ach nur zu gut!’
Welk een bittere ironie van het noodlot te weten, dat Marsman mij eens, twintig
jaar eerder, had geschreven: De zee is de eenige vrouw die ik nooit verried, mijn
onsterflijke geliefde, de eenige die mij niet verraden zal en die ik niet zal verraden.
Maar hij had toch ook in zijn gedichten, tot zes maal toe, het noodlot dat hem wachtte
bezworen:
De eenzame zwarte boot
vaart in het holst van den nacht
door een duisternis, woest en groot,
den dood, den dood tegemoet.
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‘Paradise regained’
Wanneer ik aan hem terugdenk dan zie ik hem nog altijd voornamelijk als adolescent.
Hij heeft steeds iets jongensachtigs behouden - ik zou bijna willen zeggen iets van
een jonge hond - en hij had altijd iets zeer levendigs en opgewekts, soms ook iets
opgewondens; hij kon zeer enthousiast zijn en hij had een grote dosis humor,
waarvan men in zijn geschriften weinig merkt. Ondanks de grote activiteit die hij van
tijd tot tijd in het hollandse literaire leven ontwikkelde, en hoewel zijn leven zich voor
een groot gedeelte in de literatuur afspeelde, had hij niets van een literator en hij
was steeds bereid en geneigd om weer op te breken. Hij heeft nooit iets gevoeld
voor de drukke en gezellige heirbanen van het vlotte, brede en officiële succes. Zijn
materiële behoeften heeft hij steeds tot een minimum weten te beperken. Hij leefde
dikwijls als een kluizenaar en in latere jaren zocht hij ook de eenzaamheid. Hij was
een vrij en onafhankelijk man.
Ondanks zijn agressiviteit en strijdbaarheid was hij sportief en onbaatzuchtig en,
vooral in later jaren, zeer gemoedelijk. In vroeger jaren was hij, naar het mij voorkomt,
uitgesproken heerszuchtig (een eigenschap, die hij mij van zijn kant overigens ook
toeschreef) en van een egocentriciteit, die soms iets inhumaans kon hebben: hij
maakte de indruk dat hij mensen met hetzelfde eclectisme kon kiezen als zijn lectuur
en ze van zich afstoten, indien ze niet van onmiddellijk nut voor hem waren.
Levenservaring en mensenkennis, in de gewone zin van het woord heeft hij voor
mijn gevoel nooit in hoge mate opgedaan; mensen en dingen waren, vermoed ik,
dikwijls in de eerste plaats literaire aanleidingen voor hem. Misschien hebben mij
daarom ook zijn romanexperimenten zoveel minder geboeid dan zijn poëzie. Door
stijl en taal hebben ze wel is waar een onmiskenbaar Marsmaniaans accent - en ze
waren
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voor hem zelf ook van groot belang - maar de figuren van zijn romans blijven veelal
niet meer dan met zijn ideeën beklede schimmen. Met zijn roman Vera, geschreven
in 1930, is het wellicht anders; vooral in het eerste gedeelte is deze zeer suggestief
en vooral zeer authentiek, maar ook dit ‘lyrische verhaal’ (waarvan Marsman zelf
eens schreef, dat hij het als roman onhoudbaar vond) speelt zich - zoals al zijn
poëzie - af in het klimaat van zijn ‘poëtische ervaringen’.
Wanneer men konstateert, dat in wezen zijn ‘ervaringen’ poëtische ervaringen
waren, kan men zeggen, dat Marsmans poëzie de onmiddellijke weerslag en neerslag
van zijn ervaringen is geweest en een doorlopend commentaar van zijn leven: bij
weinig dichters correleren poëzie en leven zozeer als bij hem. Zijn priesterlijke en
magische opvatting van het dichterschap welke impliceert dat het creatieve vermogen
de levensfunctie bij uitstek is, wordt in dit licht gezien ook een vanzelfsprekendheid.
Poëzie een commentaar van zijn leven, betekent ook dat zijn leven een emanatie
is van zijn poëzie: de wereld die hij zich schiep en de uiterlijke wereld tout court
werden pas zinvol door poëzie. Welke betekenis de poëzie voor hem had heeft hij
zelf aangeduid toen hij zei, dat hij in een kunstwerk het leven gezuiverd onderging
en dat de poëzie de enige kracht was ter wereld, die als stimulans tot vernieuwd en
verhelderd leven nooit, maar dan ook nooit had gefaald. Aan de andere kant mag
men zeggen, dat hij konsekwent en uitsluitend voor zijn dichterschap heeft geleefd.
Meer dan Slauerhoff, het grootste dichterlijke genie van zijn generatie, was
Marsman bevangen in de tijd en gepreoccupeerd met het literaire leven en de literaire
stromingen die hem hebben beïnvloed en die een weerspiegeling vonden in zijn
werk. In dit opzicht is hij dan ook de meest representatieve dichter van de generatie
tussen de twee wereldoorlogen en niet ten onrechte had hij het gevoel steeds op
de breuk te staan en dat eigenlijk al zijn werk ontstond uit de breuk van de tijd, zoals
hij die ervoer.
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Hoe dit alles ook zij: het fascinerende van zijn persoonlijkheid is natuurlijk dit: dat
hij rusteloos en zonder compromis streed tegen de doodsheid en de burgerlijkheid
van het bestaan, dat hij in zijn leven en in zijn poëzie steeds het absolute heeft
gezocht. Op zoek naar het paradijs heeft hij soms vreemde en geforceerde wegen
bewandeld en niet altijd gerealiseerd ‘wat hij heeft gewild’, - maar wie kan dit van
zichzelf zeggen?
Wanneer men zijn leven en werk overziet moet men wel tot de conclusie komen,
dat hij pas in de laatste jaren van zijn leven tot een rijpere ontwikkeling is geraakt.
Naarmate hij realistischer werd kon hij zijn poëtische ervaringen steeds minder met
de werkelijkheid identificeren en werd hij eenzamer. Wat hij ten opzichte van zijn
jeugd aan stralend élan en flitsende verheldering verloor, won hij aan bezinning en
doorzettingsvermogen. Maar in de latere jaren vond hij toch ook veel van de bezieling
en zekerheid terug, die het schrijven van zijn eerste gedichten hadden gekenmerkt,
die hij, zoals hij eens zei, ‘blindelings’ had geschreven. Zelf heeft hij de periode van
1926-1936 een tijdperk van zoeken genoemd en geconstateerd, dat vrijwel al zijn
werk uit deze periode van het leven afgedwongen werd, totdat in het najaar van
1936 opnieuw de inspiratie zich baan brak in een regenererende stroom van
gedichten. Er is in de roman die hij met Vestdijk schreef, HEDEN IK, MORGEN GIJ, een
passage - geschreven in het voorjaar 1934 - die onverhuld autobiografisch getuigt,
dat hij zich ook bewust was van de verandering die zich in hem voltrok. 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. Ik ben ervan
overtuigd, dat ik stof en kracht heb voor tientallen jaren. Andere stof dan vroegere,
niet alleen lyrische, en ook andere kracht - ik hoop het tenminste. Minder schichtig,
langzamer, taaier en rustiger. Ik geloof inderdaad,
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dat alles wat ik tot nu toe doorleefd heb, toch niet doorleefd genoeg was, - en dat
nu pas het aarden in het leven begint.
Drie jaar later zou hij zeer bewust over zijn eigen ontwikkeling schrijven: Ik wil
niet beweren dat ik momenteel een bepaalde periode afsluit - er is onder allerlei
metamorphose bij mij een zeer sterke en duidelijke continuïteit, en alleen de dood
sluit iets af, - maar voor zoover men van een phase in mijn leven kan spreken, heb
ik het onbedriegelijke gevoel dat in dit jaar een eerste groote phase ten einde loopt
en een nieuwe begint. Ik ben niet iemand wiens ontwikkeling in een geleidelijke
spiraalgang verloopt, ik ben als een stroom door een vrij geaccidenteerde bedding
en er is geen zweem van twijfel, of de rivier die ik ben, maakt in dit jaar haar eerste
groote bocht.
In 1933 was hij begonnen veel Nietzsche te lezen en hij vond de lectuur
fascinerend. Hij dacht er over een keuze uit Nietzsche in het nederlands te vertalen,
maar hij gaf dit idee op, omdat hij na zijn ervaringen met de Gide-vertaling zelf van
mening was dat hij geen geboren vertaler was, en dat vertalen dan een corvée werd.
Zijn interesse voor Nietzsche werd gestimuleerd door zijn belangstelling voor het
werk van Menno ter Braak, die immers over één van Nietzsches grote problemen
schreef: het christendom. De invloed van Nietzsche was evident, maar het was
onjuist, zoals Ter Braak in een aan Marsman gerichte brief opmerkte, om gelijk deze
deed, zijn ‘oude en nieuwe christenen’ uitsluitend te herleiden tot het ressentiment,
de vondst waarmee Nietzsche de psychologische wortels van het christendom had
menen bloot te leggen. Want het zwaartepunt, de ontdekking van Ter Braak was
juist het naar voren brengen van de ongelijkheid (in tegenstelling tot de
‘slavenmoraal’) en de daarmee samenhangende paradoxale positie van het
christendom, een opvatting van de christelijke moraal, die gekleurd was door de
leer van Augustinus; terwijl de opvattingen van Nietzsche doorgaans bepaald werden
door het antieke christendom, dit
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wil zeggen als vernietigingstendens in de antieke wereld.
Maar terwijl Marsman zich met Ter Braaks cultuurfilosofie bezighield, onderging
hij zelf de invloed van Nietzsche en in dit verband merkte Ter Braak op, dat als
Nietzsche antipoden als Ortega y Gasset, Gide en Spengler beslissend heeft
beïnvloed, waarom ook niet Marsman en Ter Braak. Maar hij dacht, dat Marsmans
Nietzsche-conceptie wel niet dezelfde zou zijn als de zijne: ‘Voor jou’ - schreef hij
hem - ‘zal hij denk ik voor alles de dichter blijven, waar hij voor mij de anti-dichter
is, de meer-dan-dichter.’
Welke speciale redenen er toen ook geweest mogen zijn om de schrijver van DIE
FRÖHLICHE WISSENSCHAFT te bestuderen, er is voor mij geen schaduw van twijfel dat
hij in het regenererende klimaat van Nietzsche zijn gezondheid en zijn bevrijding
heeft gevonden.
Wanneer hij in TEMPEL EN KRUIS spreekt over het kathedrale gewelf, dan zijn dat
niet meer de kathedralen van voorheen. Met een vehementie zonder voorbeeld in
de moderne poëzie verwerpt hij de gehele christelijke leer en eredienst, de
tegenstelling van een eeuwige hemel en een vluchtige aarde, die de geest vergiftigt:
wel is water veranderd in wijn
maar de droesem vergiftigt den geest

Met Yeats zou hij toen hebben kunnen zeggen:
‘Homer is my example and his unchristened heart.’

Er is gezegd dat Marsmans gevoelens van afkeer van het christendom voortkwamen
uit zijn geprikkeldheid ten aanzien van de culturele resultaten in een gekerstende
wereld. Maar dat het met de christelijke resultaten droevig gesteld was, wist Marsman
in 1926 werkelijk ook en zèlfs destijds zal hij de emanatie van de geest niet gezocht
hebben bij de eccle-
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sia militans... Neen, de felheid van zijn toon en de schandelijke termen - om een
van zijn eigen woorden van 1926 over Jean Paul te gebruiken - waarin hij spreekt
over de katholieke eredienst, hangen zonder twijfel samen met zijn wrevel over de
toenadering die hij eens gezocht had tot dit roomse geloof, iets wat hem nu niet
alleen ver en onbegrijpelijk, maar hinderlijk was. Het hekeldicht dat hij schreef over
de Paus is wel het bewijs hoe grondig hij had afgedaan met de vérgaande conclusies
en illusies die hij eens had gekoesterd toen hij te Arles stond tusschen de arena en
de kathedraal. Hij heeft ook de brieven, die hij aan Gerard Bruning heeft geschreven
na diens dood teruggevraagd om deze te vernietigen. Meer dan ooit hinderde hem
het idee, dat er iets rondzwierf in de wereld uit een periode waarmee hij had
afgerekend en het liefst had hij deze gehele episode, die hij duister en beschamend
vond, uit zijn leven uitgewist. Maar hij vergat ‘dat men een eenmaal openbaar erkend
tijdperk van zijn leven niet willekeurig voor nietig verklaren kan’, zoals A. Roland
Holst in het nawoord van de derde druk van zijn VERZEN heeft geschreven.
Het is het heldere en diesseitige klimaat van Nietzsche, waarin Marsman het
Zuiden heeft ontdekt, dat hem uit de nog lang naslepende narcose van middeleeuwen
en katholicisme heeft doen ontwaken en ook heeft bevrijd van andere christelijke,
met name calvinistische atavismen. Niet meer verteerd door een onwerelds heimwee
hervindt hij zichzelf en de wereld door terug te gaan tot de oorsprongen van onze
cultuur en zich te bevrijden van de knagende zonde, zodat de ziel, uit het duister
ontslagen, weer zuiver kan ademhalen in de onschuld van vóór het berouw.
Geen dragender,
doodlijker wonde
dan het knagend en
sleepend besef
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van een schuld,
een erflijke zonde,
bedreven voordat
wij bestonden
en waarmee ook
het vleesch is besmet.
laat het lichaam
allengs weer herrijzen
in zijn trotschen
oorspronklijken staat
laat de zon ook
de huid weer genezen
van de angst
die de leden doorvaart
als het lijf,
met een lichaam
verwonden,
in vervoeringen
ondergaat.

Zijn laatste cyclus van verzen heeft iets van het meeslepende en visionnaire van
zijn eerste werk, maar het is van een langere adem. Het thema is niet alleen dat
van de cultuur, maar ook dat van zijn eigen leven, en de zin van het leven en van
zijn zelfbevestiging is nu niet meer het individu, vermetel en geïsoleerd tegenover
wereld en kosmos gesteld, maar humaan en humanistisch met de stroom der cultuur
verbonden. En ook in het beeld dat hij oproept van de Europese cultuur keren in
een nieuw perspectief elementen terug uit zijn jeugd: het gegermaniseerde en
gehumaniseerde christendom van Novalis en vooral het geromantiseerde Hellas
van Hölderlin.
TEMPEL EN KRUIS is zijn meesterwerk en zijn testament. Zijn eigenlijke ‘Paradise
Regained’.
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Aanhangsel
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Verantwoording
Tal van de feitelijke gegevens van de voorafgaande beschouwingen zijn ontleend
aan de correspondentie van Marsman en mij. Een chronologisch overzicht van deze
ongeveer tweehonderd brieven en kaarten van 1918-1940 met de aanduiding van
de plaats van verzending en van bestemming laat ik hieronder volgen. Veel van
deze correspondentie is van een te particulier en te incidenteel karakter om
aanspraak te maken op algemene belangstelling maar tal van passages leken mij
van belang voor de kennis van een bepaalde phase van zijn ontwikkeling of
karakteristiek voor zijn persoonlijkheid. De door Marsman gebezigde spelling en
interpunctie is overal gehandhaafd. Ook zijn gegevens ontleend aan mijn dagboeken
(8 dln, 1915-1921). Het tweede deel bevat een honderdtal pagina's ‘poëzie en proza’
uit de jaren 1916 en 1917, voornamelijk van Marsman en voor het grootste gedeelte
ook door hem geschreven. Verzen uit de daarop volgende periode zijn in andere
dagboeken verspreid en voorts in vele manuscripten die ik van hem bezit. Een
chronologische lijst van zijn gedichten van 1917-1923, ook van enkele inedita en
varianten is hieronder afgedrukt. Verwijzingen van de in de text geciteerde aan mij
gerichte brieven en handschriften in mijn bezit blijven achterwege. Alle andere
annotaties ter verklaring of ter verantwoording vindt men in de Aantekeningen. De
texten van de artikelen die betrekking hebben op Thesen en ‘Anti-thesen’ zijn in
hun geheel opgenomen.
Met uitzondering van enkele gegevens uit het Marsman-Archief dat zich in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt, heb ik geen ander materiaal gebruikt:
het was geenszins mijn oogmerk een biografische of literair-historische studie te
schrijven - al kan een en ander van het hier medegedeelde een bijdrage daartoe
zijn. Wat de zakelijke gegevens betreft heb ik naar exactheid gestreefd. Zoveel
mogelijk heb
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ik trouwens Marsman zelf aan het woord gelaten. Deze persoonlijke herinneringen
aan Marsman en het relaas van mijn verhouding tot hem zijn in de eerste plaats
geschreven voor degenen, die hem nader hebben gekend alsmede voor hen die
een speciale belangstelling hebben voor zijn werk.
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Lijst van brieven Marsman-Lehning
Datum
1918

Plaats van afzending

Plaats van bestemming

begin October

Zeist

Amersfoort

1/1

Zeist

Amersfoort

14/3

Zeist

Amersfoort

24/6

Zeist

Noordwijk aan Zee

10/8

Den Haag

Noordwijk aan Zee

October

Zeist

Rotterdam

7/11

Scheveningen

Rotterdam

20/11

Zeist

Rotterdam

26/1

Zeist

Rotterdam

11/2

Zeist

Rotterdam

24/2

Zeist

Rotterdam

20/3

Zeist

Rotterdam

23/3

Zeist

Rotterdam

27/4

Zeist

Rotterdam

2/5

Zeist

Rotterdam

11/5

Zeist

Rotterdam

25/5

Zeist

Rotterdam

23/6

Zeist

Rotterdam

23/11

Zeist

Rotterdam

23/12

Zeist

Rotterdam

12/4

Zeist

Rotterdam

24/7

Kloster (Hiddensoe)

Rotterdam

4/8

Berlijn

Zeist

8/8

Harzburg

Zeist

9/8

Wernigerode

Zeist

16/8

Berlijn

Bad Wildungen

19/8

Berlijn

Zeist

Augustus

Berlijn

Zeist

27/8

Berlijn

Zeist

1919

1920

1921
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Zeist

Zeist
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30/9

Zeist

Berlijn

3/10

Zeist

Berlijn

4/10

Noordwijk aan Zee

Vitte (Hiddensoe)

11/10

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

15/10

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

20/10

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

27/10

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

31/10

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

4/11

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

17/11

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

November

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

November

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

20/11

Rotterdam

Kloster (Hiddensoe)

22/11

Leiden

Berlijn

24/11

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

12/12

Noordwijk aan Zee

Kloster (Hiddensoe)

21/12

Zeist

Elberfeld

31/12

z. plaatsaanduiding

Berlijn

23/1

Noordwijk aan Zee

Berlijn

27/1

Noordwijk aan Zee

Zeist

30/1

Noordwijk aan Zee

Rotterdam

25/2

Noordwijk aan Zee

Zeist

28/2

Noordwijk aan Zee

Zeist

25/4

Zeist

Hannover

ult. April

Zeist

Hannover

15/5

Zeist

Hannover

20/5

Zeist

Hannover

27/5

Zeist

Hannover

begin Juni

Zeist

Zeist

5/7

Zeist

Berlijn

22/7

Zeist

Noordwijk aan Zee

22/8

Zeist

Berlijn

29/8

Zeist

Zeist

4/9

Vitznau

Zeist

1922
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11/9

Freiburg/Baden

Berlijn

12/9

Heidelberg

Berlijn

15/9

Auerbach

Berlijn
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24/9

Parijs

Berlijn

26/9

Parijs

Berlijn

28/9

Parijs

Berlijn

30/9

Parijs

Berlijn

2/10

Parijs

Berlijn

14/10

Parijs

Berlijn

14/10

Zeist

Berlijn

20/10

Zeist

Berlijn

3 of 4/11

Noordwijk aan Zee

Berlijn

16/11

Noordwijk aan Zee

Berlijn

25/11

Noordwijk aan Zee

Berlijn

9/12

Noordwijk aan Zee

Berlijn

15/12

Zeist

Berlijn

Noordwijk aan Zee

Berlijn

23/12

Zeist

Berlijn

30/12

Zeist

Berlijn

30/12

Zeist

Berlijn

24/1

Zeist

Berlijn

1/2

Noordwijk aan Zee

Hannover

5/2

Noordwijk aan Zee

Hannover

15/2

Noordwijk aan Zee

Berlijn

19/2

Leiden

Berlijn

23/2

Noordwijk aan Zee

Krummhübel

2/3

Noordwijk aan Zee

Berlijn

25/3

Zeist

Berlijn

15/4

Zeist

Berlijn

April

Zeist

Berlijn

2/5

Zeist

Berlijn

Mei

Noordwijk aan Zee

Berlijn

6/5

Noordwijk aan Zee

Berlijn

26/5

Noordwijk aan Zee

Berlijn

12/6

Noordwijk aan Zee

Berlijn

14/6

Zeist

Berlijn

Juni

Zeist

Berlijn

1923
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eind Juni

Noordwijk aan Zee

Berlijn

8/7

Noordwijk aan Zee

Berlijn

24/7

Zeist

Berlijn
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30/7

München

Berlijn

31/7

München

Berlijn

2/8

Salzburg

Berlijn

4/8

Salzburg

Berlijn

8/8

München

Berlijn

8/8

München

Berlijn

10/8

Rothenburg

Berlijn

17/8

Harzburg

Berlijn

18/8

Braunschweig

Hellerau Dresden

20/8

Hamburg

Hellerau Dresden

30/8

Zeist

Berlijn

12/8

Zeist

Berlijn

24/9

Zeist

Berlijn

28/9

Zeist

Berlijn

30/9

Zeist

Berlijn

4/10

Zeist

Berlijn

8/10

Zeist

Berlijn

16/10

Noordwijk aan Zee

Berlijn

20/10

Zeist

Berlijn

23/10

Zeist

Berlijn

12/11

Zeist

Berlijn

27/11

Zeist

Berlijn

Februari

Zeist

Berlijn

April

Zeist

Berlijn

16/5

Zeist

Berlijn

14/6

Zeist

Berlijn

19/7

Leeuwarden

Berlijn

11/8

Utrecht

Wenen

19/8

Rotterdam

Wenen

11/9

Katwijk aan Zee

Wenen

September

Noordwijk aan Zee

Wenen

20/10

Zeist

Wenen

5/11

Zeist

Wenen

8/11

Zeist

Wenen

1924
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Zeist

Parijs

Zeist

Parijs

1925
22/1
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Februari

Zeist

Parijs

Maart

z. plaatsaanduiding

Parijs

10/4

Zeist

Parijs

begin Augustus

z. plaatsaanduiding

Parijs

Augustus

Noordwijk aan Zee

Parijs

15/8

Katwijk aan Zee

Parijs

Augustus

z. plaatsaanduiding

Parijs

Augustus

z. plaatsaanduiding

Parijs

1/9

Zeist

Le Croisic

3/9

Avignon

Le Croisic

September

Aix les Bains

Parijs

7/9

Nice

Parijs

3/12

Zeist?

Parijs

12/12

Zeist

Parijs

December

Zeist

Parijs

December

Zeist

Parijs

December

Zeist

Parijs

24/1

Zeist

Parijs

10/2

Zeist

Parijs

Februari

Zeist

Parijs

2/3

Zeist

Parijs

3/3

Zeist

Parijs

6/3

Zeist

Parijs

27/4

Zeist

Parijs

April

Zeist

Parijs

5/5

Zeist

Parijs

31/5

Zeist

Parijs

17/6

Zeist

Parijs

14/7

Zeist

Parijs

10/9

Utrecht

Amsterdam

10/9

Utrecht

Amsterdam

16/10

Utrecht

Amsterdam

20/10

Utrecht

Amsterdam

23/11

Utrecht

Amsterdam

1926
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Zeist

Amsterdam

Zeist

Amsterdam

1927
21/2
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3/3

Zeist

Amsterdam

22/10

Zeist

Amsterdam

24/1

Zeist

Amsterdam

15/9

Lunteren

Amsterdam

24/9

Maastricht

Amsterdam

11/10

z. plaatsaanduiding

Amsterdam

14/3

Utrecht

Amsterdam

6/8

Utrecht

Westkapelle

ongedateerd

Utrecht

Westkapelle

14/8

Utrecht

Westkapelle

16/8

Utrecht

Den Haag

11/9

Utrecht

Westkapelle

5/5

Utrecht

Parijs

18/5

Utrecht

Parijs

25/6

Utrecht

Parijs

17/3

Utrecht

Parijs

? zomer

Utrecht

Amsterdam

3/10

Utrecht

Madrid

7/11

San Sebastian

Madrid

9/11

Burgos

Madrid

30/11

Almonte

Madrid

11/12

Alcalá de Guadaira

Madrid

19/12

Alcalá de Guadaira

Madrid

18/1

Alcalá de Guadaira

Madrid

15/2

Valdemosa

Madrid

26/2

Barcelona

Madrid

3/3

Tetuan

Madrid

Maart

Algeciras

Madrid

Maart

Algeciras

Madrid

1928

1929

1930

1931

1933

1934
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Algeciras

Madrid

30/3

Algeciras

Madrid

Maart

Ronda

Madrid
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25/4

Perugia

Madrid

19/7

Sopra Bolzano

Madrid

20/7

Sopra Bolzano

Madrid

4/11

Utrecht

Amsterdam

29/11

Utrecht

Amsterdam

1/12

Utrecht

Amsterdam

8/1

Utrecht

Amsterdam

10/12

Brussel

Amsterdam

Lunteren

Amsterdam

Mei

Les Milles (B. du Rh.)

Laren

25/9

Mornex

Laren

October

Mornex

Laren

Mei

Bogève

Harrogate

eind Mei

Bogève

Harrogate

12/7

Bogève

Harrogate

13/7

Bogève

Harrogate

22/9

St.-Romain

Harrogate

21/10

St.-Romain

Harrogate

St.-Romain

Oxford

1935

1936

1937
8/2
1938

1939

1940
3/2
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Lijst van verzen van 1917-1923
Oudere gedichten dan van Augustus 1917 zijn niet opgenomen. Marsman veranderde
herhaaldelijk de titels van zijn gedichten en heeft dezelfde titels voor verschillende
verzen gebruikt.
De gedichten, die in manuscript in mijn bezit zijn, zijn aangegeven met een *;
voorzover ze zich in mijn dagboeken bevinden en van mijn hand zijn, aangeduid
met een +.
De volgende aanduidingen en afkortingen worden gebruikt:

Beweging

De Beweging.

Dagboek

Dagboeken II-VII, 1917-1918.

Elseviers Maandschrift

Elseviers geïllustreerd maandschrift.

Gids

De Gids.

Leven en Werken

Leven en Werken. Maandblad voor
meisjes en vrouwen. Amsterdam.

Ms.

Manuscript.

Nederland

Nederland. Verzameling van
oorspronkelijke bijdragen door
Nederlandsche letterkundigen.

Notes

In rood leer gebonden notitieboekje met
opdruk Notes (8 × 11 cm). Op pagina 1
met de hand geschreven:
‘Sprokkelingen’. Henny. Voor Arthur, als
een herinnering [...]. Oct. 23. '17. Het
bevat in Marsmans handschrift,
genummerd I-XXXI, 31 verzen, gedateerd
van 25 Jan. tot 12 Oct. 1917.

Nwe Amsterdammer

De Nieuwe Amsterdammer.

Nwe Gids

De Nieuwe Gids.

Nwe Kroniek

De Nieuwe Kroniek. Tweewekelijksch
Blad. Amsterdam.

Paradise regained

Paradise regained. Utrecht, De
Gemeenschap, 1927. (Paradise regained
bevat de tweede druk van Verzen, 1923,
en Penthesileia, 1925, met een keuze uit
het werk der latere jaren.) Tweede druk
1927; derde druk 1930.

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

132

Schaduwdansen

Schaduwdansen. ‘Enkele verzen en
fragmenten [...]’ Een gebonden
manuscript in Marsmans handschrift (18
× 24 cm) van 48 pp., waarvan 23 pp.
beschreven; gedateerd Kerstmis 1919.

Stroomingen

Stroomingen. Maandblad voor Kunst en
Letteren. Amsterdam.

Typescript

Gebonden, getypt manuscript van 26 pp.
(13 pagina's recto). Aan binnenkant van
de vooromslag met de hand geschreven:
voor Dietz van Henny. Zinsendorf, Juli
1922. Aan de binnenkant van de
achteromslag in Marsmans handschrift
het gedicht Erhebung.

Verzen

Verzen. Zeist, J. Ploegsma, 1923.

Voorpost

Voorpost. Brussel, A.A.M. Stols, 1931.
Gedrukt in vijftig genummerde en door
de dichter gesigneerde exemplaren.

VW

Verzameld werk 1, Poëzie.
Amsterdam-Bilthoven, Querido-De
Gemeenschap, 1938.

1917
Opstand *
Dagboek II, zonder titel; Notes, zonder titel, ged.: 21 Aug. 1917.
Gepubl. in: Nederland, 1919, II, p. 284, met varianten.
Stervensstonde *
Dagboek II, ged.: 22 Aug. 1917; Notes.
Gepubl. in: Nederland, 1919, II, p. 346, met varianten. Ged.: 1916.

1918
M'n ribben kraken en m'n adem schuurt +
Dagboek V, 4 Maart 1918.
Op een niet drukke werkdag +
Dagboek V, 4 Maart 1918.
Dageraad +
Dagboek VI, geschreven 4 Maart 1918.
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Gepubl. in: Stroomingen, 1918, nr. 12.
De Ontmoeting +
Dagboek VI.
Voor Nel *
Ms. ged.: Juli 1918.
Het zachte leed +
Dagboek VI, ged.: 7-8 Juli 1918.
De zware weg +
Dagboek VII.
Nacht *
Ms. I en II; Schaduwdansen.
Gepubl. in: Nwe Amsterdammer, 11 Jan. 1919.
Ms. III.
Het Gebaar *
Ms.

1919
Vrouw *
Ms.; Schaduwdansen; Typescript.
Gepubl. in: de Beweging, Juli 1919; Verzen.
De gedrukte tekst in de Beweging is vrijwel conform met het manuscript.
In Paradise regained en VW herdrukt naar de variant in Verzen.
Verhevene *
Ms.; Typescript: I. Ontwaking II. Wacht.
Gepubl. in: de Beweging, Juli 1919; Verzen, zonder tussentitels; Paradise
regained: derde strophe van I en eerste strophe van II vervallen; VW.
In Schaduwdansen fragment van ‘Verhevene III’:
zoo ook de handen, die in schemer waarden
vouwen tot kruis zich - nissen om de oogen,
waarin het zwarte wonder glansde van zijn hart.
In den knellenden greep der rijpende jaren *
Ms.; Dagboek VII, ged.: 26 April 1919.
Val
Gepubl. in: Nwe Kroniek, 9 April 1921; de regels van ‘Verhevene III’ met variant
hierin opgenomen; Voorpost, met andere
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regelverdeling.
De twee Schilders
Gepubl. in: de Beweging, Juli 1919.
Götter-Fruchtbarkeit *
Ms. ged.: 23 April 1919.
Schaduw *
Schaduwdansen.
Gepubl. in: de Beweging, Juli 1919; Verzen; Paradise regained; VW.
Tocht I, II, III *
Ms.; Schaduwdansen.
Gepubl. in: Nwe Amsterdammer, 5 Juli 1919.
Heerscher
Nwe Kroniek, 28 Jan. 1921; Paradise regained; VW.
Variant met J. Havermans ‘editie’ (blok), tweede strophe begint: hij schreed eerste regel van de derde strophe in plaats van hij schreed: de tijd werd paars.
De Landman spreekt...
Leven en Werken, 1920, p. 716; ged.: 1919.

1919-1920
Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is, beide *
De vijf ‘brieven’ van de handschrift-uitgave werden voor het eerst gedrukt in
de Nwe Kroniek, 11 Febr. 1922: vijf gedichten I-V, zonder titels.
I.
Rondde zijn lichaam... fragmenten in Schaduwdansen met als titel:
‘Wending’; Typescript als ‘Stroom’; idem in Verzen. Variant van
geschreven met gedrukte tekst: in de tiende regel is ontvloeid
veranderd in ontbloeid.
II.
Na de schroevende groeiing der dagenspits: het enige vers van de
handschrift-uitgave waarin veranderingen zijn aangebracht. De drie
laatste strophen in de handschrift-uitgave werden in de gedrukte
tekst in de Nwe Kroniek als volgt veranderd:
Ons dansen: nacht,
wij walmen schachten
stroomende geslachten
kantelen binnen door de scherpe poort.
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een steile nacht van bloed,
dat wentelt binnen onze wanden,
de uren wachten: onze dans is nacht.

III.

IV.

V.

En morgen: hemel van scherven vrouw
en maan: haar gele doodshoofd,
dat door ruimten schrijdt.
Smarten tasten zijn gang...
Ms.: Gang; Typescript; Verzen: zonder motto. Variant: wapperende
i.p.v. wapperend, varianten in interpunctie; Paradise regained; VW.
O Vrouw
Typescript met motto: ‘Styx’; in Verzen gedrukt als: ‘Bloei’; Paradise
regained; VW.
Nacht ligt ontdaan
Voorpost.

De Vliegmachine
De Nwe Gids, Sept. 1920, p. 413.
Voor den nacht
Rotterdamsch Studentenblad, 18 Oct. 1920.
Feest
Ibid.
Pijn
De Nwe Amsterdammer, Nov. 1920; Voorpost, ged.: 1921.
Pijn is meer dan dood.
Krampen slaan deelen los uit lichaams al-verband
en losse stukken dwalen buiten eenheids-snoer
vlakken zijn ziek
en bogen zijn gezond
- en omgekeerd Ik ben de vorm-contrasten-compositie van Léger.
In Voorpost zijn de drie laatste regels aldus veranderd:
bogen zijn ziek en vlakken zijn gezond
en omgekeerd.
ik ben een kleur-en-vlakkencompositie van Léger. -

1921
Resurrectio
Nwe Kroniek, 6 Aug. 1921; Voorpost met als titel: ‘Zon’, met variant.
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Triptiek
Nwe Kroniek, 31 Dec. 1921. Nier meer als prozagedicht en zonder titel.
I.
Avond is aan uw mond een kalme dronk In handschrift als: ‘Wending’. Onder: ‘Purperen Schaduwen’ in
Voorpost herdrukt. Met varianten. Hier gedateerd 1920.
II.
Mijn droom, een scheefgetrokken kruis
In Voorpost gedrukt onder: ‘Purperen Schaduwen’. In handschrift:
‘Mijn Droom’.
III.
Terzij de horde In handschrift: ‘Val’. In Verzen herdrukt als: ‘Einde’, met andere
regelverdeling; Paradise regained; VW.
Das Tor *
Ms. met titels: ‘Erhebung’ en ‘Slawa-Hiddensoe’; Typescript.
Gepubl. in: Verzen.
Belangrijkste variant van de geschreven met de gedrukte tekst: in de vijfde
regel is schwarzblühend veranderd in und blühend.
Jean Paul
Elseviers Maandschrift, Sept. 1921.

1922
Avondland
Ms.
Bloesem *
Typescript.
Gepubl. in: de Gids, Mei 1922, p. 211; Verzen; Paradise regained; VW.
Robijn *
Ms., oorspronkelijk ‘Robijnen Schoor’; Typescript.
Gepubl. in: Nwe Kroniek, 29 Juni 1922; Verzen (zonder de eerste strophe).
Smaragd *
Ms.; Typescript.
Gepubl. in: Nwe Kroniek, 13 Juli 1922, met nieuwe strophe. Het latijnse motto
is hier vervallen en het onderschrift καλυψῳ 1922 toegevoegd; Verzen; Paradise
regained.
Blauwe Tocht *
Typescript.
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Gepubl. in: de Gids, Mei 1922, I. Het Dorp, II. De Wandeling; Verzen, I, II, III;
Paradise regained zonder onderverdeling I, II, III; VW als Paradise regained.
Invocatio *
Ms., ged.: 15 Mei 1922; Typescript, varianten in interpunctie.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.
Wacht *
Typescript als: ‘Nacht aan Zee’.
Gepubl. in: de Gids, Mei 1922 (eveneens als ‘Nacht aan Zee’);
Verzen; Paradise regained; VW.
Virgo *
Ms. met titel: ‘Morgen’.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.
Madonna *
Ms.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.
Vlam *
Ms. (fragment van ‘Morgen’).
Gepubl. in: Verzen; VW.
Nachttrein
Verzen.
Berlijn
Verzen (oorspronkelijk: ‘Morgenstad’); Paradise regained; VW.
Potsdam
Verzen; Paradise regained; VW.
Gertrude *
Ms.
Nwe Kroniek, 22 Maart 1923; Voorpost: met invoeging van een tweede strophe.
Stralsund *
Ms.
Gepubl. in: Nwe Kroniek, 22 Maart 1923; Paradise regained; VW.
Stralsund bij Nacht *
Ms. onder de titel ‘Avondstad’, met veel varianten (vgl. de hiervoor afgedrukte
tekst p. 62).
Gepubl. in: de Gids met notitie: uit een binnenkort te verschijnen bundel. Het
werd echter niet in Verzen opgenomen; ge-

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

138
drukt in Voorpost met als titel: ‘Stralsund’ en ondertitel: ‘De bocht bij nacht’.
Opnieuw met varianten; zo is o.m.: beuren zij hun monden naar de nacht
veranderd in: koelen zij hun wonden aan den nacht Berlijn
Verzen; Paradise regained; VW.
Bazel *
Ms.
Gepubl. in: de Gids, Mei 1923; Verzen; Paradise regained; VW.
Hiddensoe *
Ms.
Gepubl. in: Verzen (variant); Paradise regained; VW.
Weimar *
Ms., ged.: 3-4 Nov. 1922.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.
Ondergang *
Ms.
Gepubl. in: De Gemeenschap, 1925.
Delft *
Ms.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.
Scheveningen *
Ms.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained als ‘Fort’; idem VW.
Dordrecht *
Ms.
Gepubl. in: Nwe Kroniek, 22 Maart 1923; Voorpost (laatste negen regels
vervallen)
Val *
Ms., ged.: 3-4 Nov. 1922.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.
Romanisches Café *
Ms. als ‘Avontuur’, April 1928.
Gepubl. in: Voorpost, met varianten.
Freiburg i.B.
Nwe Kroniek, 22 Maart 1923; Voorpost.
Milow a.d. Havel
Nwe Kroniek, 22 Maart 1923; Voorpost met een strophe van
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drie regels die in Nwe Kroniek is weggevallen.
Amsterdam *
Ms.
Gepubl. in: Verzen; Paradise regained; VW.

1923
Den Dag voorbij *
Ms.
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Thesen
De oorsprong van den ondergang dezer beschaving is het individualisme. De
Renaissance rukte den enkeling los uit het toen reeds sterk verworden cultureel
verband der Middeleeuwen. De persoonlijkheid derft de persoonlijke zaligheid.
De zwakzinnigen keeren zich tegen het individualisme met halve, zelfs
theoretisch-halve middelen: de (verbreede) individualist wordt, her-wordt:
persoonlijkheid. De consequente individualist wordt: anarchist. Theoretisch-volledige
anti-individualismen: communisme (materialistisch) en katholicisme (spiritualistisch).
Moscou begint verkeerd; van de materie uit, amerikaansch. Rusland en Amerika
zullen Europa verpletteren. De verhouding Europa-Amerika loopt nauwkeurig parallel
aan die tusschen Griekenland en Rome, het antieke: de kolonie overvleugelt,
overweldigt het moederland. (Spengler ontging dit.) - Rome begon goed, ging uit
van den geest: de cultuur was slechts emanatie daarvan. De huidige herleving van
het katholicisme is angst-symptoom: de radeloozen, de ontwrichten vallen terug
naar een nu doode waarheid. De eerste de beste: want waarom niet naar Aegypte,
naar... maar inderdaad, men valt reeds terug en uiteen en dood naar: Indië, China,...
Alle orientalisme, alle terugkeer, alle poging daartoe (neo-classicisme,
neo-spinozisme, neo-impressionisme, neo-dadaisme!) is lafheid, gebrek aan
scheppende oorspronkelijkheid.
Alle pogingen om oude culturen te doen herleven, om nieuwe voor te bereiden, zijn
anorganisch en vergeefsch. Cultuur groeit, onbewust. Een nieuwe, oorspronkelijke
religie alleen kan de wereld herstellen.
De heldhaftigen aanvaarden den ondergang, en leven.
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De beweerde bloei der huidige hollandsche letteren is een fictie; éen tiende
(fragmentarische) lyriek, negen tiende critiek. Geen drama, geen proza... Ik neem
natuurlijk aan, dat de dichters van '90 en de romanciers (realisten èn de z.g.n.
neo-romantici) hun tijd gehad hebben.
H. MARSMAN
[DE VRIJE BLADEN, 2E JRG. NR. 11, NOV. 1925]
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Anti-thesen
Het individualisme is het eigenlijke begin van onze beschaving.
Aan den aanvang der cultuur staat het primitieve socialisme. Vóór den mensch
bestond de maatschappij. Door het bij den ‘mensch’ (zoön politikon) hoogst
ontwikkelde sociale instinkt was de ontwikkeling mogelijk van het dierlijke naar het
menschelijke: door gemeenschappelijke samenwerking, door ‘onderling
dienstbetoon’, door vermaatschappelijking ontstond, ontstaat kultuur. Door sociale
organisatie ontstond de taal en door de taal het denken, waardoor de mensch tot
mensch werd. Na vele honderdduizenden jaren begint de natuur te denken en gaat
over in cultuur.
‘Cultuur groeit, onbewust’. Tot heden vooral ònbewust. Maar juist omdat cultuur
‘groeit’, voltrekt zich het proces naar bepaalde wetten. Daarom zal, zooals
natuurwetenschap natuurbeheersching met zich heeft gebracht (de bliksem is niet
afgeschaft, maar afgeleid), de cultuurwetenschap (sociologie) tot cultuurbeheersching
leiden. Het is ‘de sprong uit het rijk der noodzakelijkheid in dat der vrijheid’: van
objekt wordt de mensch subjekt der cultuur.
Met de bewustwording der cultuur ontwikkelt zich ook een nieuwe oorspronkelijke
religie, die alleen de wereld ‘herstellen’ kan. De reeds sterk in verval zijnde naieve
religies en de metaphysisch-spekulatieve systemen, die een onhoudbaar geworden
mythologie en bijgeloof met de resultaten der wetenschap trachten te verbinden,
maken plaats voor een positieve philosophie, die zich op de wetenschap van de
cultureele ontwikkeling van den mensch opbouwt.
Het kan niet meer bestreden worden, dat bij de hedendaagsche ontwikkeling van
wetenschap en techniek de materieele moge-
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lijkheid bestaat aan allen een redelijken welstand te verzekeren en dat het dus niet
meer noodzakelijk is, terwille van een kleine minderheid de overgroote meerderheid
der menschen in geestelijke en materieele slavernij te houden. Dit ‘individualisme’
eener heerschersgroep is, naast het brutale geweld, hoofdzakelijk mogelijk door de
systematische geestelijke minderwaardigheid, waarin de meerderheid der menschen
door b.v. het ‘spiritualistische’ katholicisme gehouden wordt. Al is het ook een
‘vrijwillige slavernij’ en blijft het woord, dat er geen tyrannen maar alleen slaven zijn,
niet minder juist.
Een maatschappij, die aan allen den welstand verzekert; in een samenleving,
waar het beginsel der rechtvaardigheid in de erkenning der gelijkheid van allen tot
uiting komt: waar dus de mogelijkheid gegeven wordt voor de volle ontwikkeling der
persoonlijkheid van een ieder, zal zich vanzelf een praktische solidariteit ontwikkelen,
die het christelijk humaniteits-ideaal méér bevorderen zal dan de met zoo weinig
succes bekroonde prediking der christelijke broederlijkheid sinds tweeduizend jaren.
Een zoodanige maatschappelijke organisatie is ook de redelijke basis voor de
ontwikkeling van een nieuwe moraal, die, vrij van alle bijgeloof, bovennatuurlijke
dogma's en autoritairen dwang, in de cultuurlijke ontwikkeling van het leven zèlf zijn
grondslag vindt. In zijn Morale sans obligation ni sanction heeft Guyau, 1885, de
hoofdlijnen van deze moraal reeds aangegeven.
Individualisme beteekent het opkomen van het ik-bewustzijn; het is het eerste
ontwaken der persoonlijkheid.
Oorspronkelijk: verzet van den enkeling tegen de heerschappij der velen, van het
verstand tegen het groepsinstinkt, van het individu tegen de collectiviteit, van het
exemplaar tegen het ras. Maar ook: strijd van de wetenschap tegen de mythologie,
van de humaniteit tegen het dogmatisch geloof, van het vrije denken tegen de
autoriteit.
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Het persoonlijke, dat zijn recht opeischt tegen het maatschappelijke, wil niet meer
alleen middel zijn.
Zoolang de maatschappij doel is en de mensch middel, kan het individualisme
zich alleen uiten buiten of tegen de maatschappij. Het verwordt:
isolatie-individualisme (van den wilde of den kloosterling) of:
heerscher-individualisme, dat zich brutaal doorzet ten koste van de anderen, ten
koste van de maatschappij.
De praktische moraal van b.v. het (‘theoretisch-volledige’ anti-individualistische)
katholicisme is de moraal van het verworden individualisme.
‘Individualisme’ is de philosophie van het kapitalisme. Maar het is niet zonder het
‘katholicisme’. Dit is zijn komplement. Ze zijn wezenlijk één. (‘Ieder voor zich en God
voor ons allen.’)
Het anti-individualisme in het katholicisme uit zich niet op de wijze van het
socialisme maar op die van het militarisme. Het bevordert daarom niet de
ontwikkeling der persoonlijkheid, maar beteekent; ont-persoonlijking.
Alleen waar God onttroond is en de rechten van den mensch weer hersteld zijn,
waar de mensch niet meer middel is, waar het beheerschen der menschen heeft
plaats gemaakt voor het beheeren der dingen (d.w.z. de opheffing van het monopolie
van het eigendom en het monopolie van het geweld), is de weg vrij voor het
individualisme. Alleen in een vrije, d.i. harmonische maatschappij kan zich de
persoonlijkheid ontwikkelen. Naarmate de autoriteit vermindert en de vrijheid
toeneemt, vrijwillige samenwerking en rechtvaardigheid zich in het maatschappelijke
doorzet, lost zich de schijnbare tegenstelling individualisme-socialisme in zijn
natuurlijke synthese sociaal-individualisme (anarchisme) op.
Van de harmonische gemeenschap van individualisme en socialisme is de vrije
mensch, de persoonlijkheid het kind.
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De geïsoleerde mensch is niet vrij. Vrijheid is een gevolg van vereeniging. Vrij is
alleen degeen, die de vrijheid van alle anderen erkent en in de vrijheid van den
ander de beperking en de voorwaarde van zijn eigen vrijheid weet.
Vrijheid óntstaat in samenleving: het bèstaat als verhouding.
Een ander woord voor vrijheid: bewuste solidariteit.
‘Individualisten’, Rome en Moskou staan aan den anderen kant. Ze behooren tot
het verleden.
Rome ‘begint verkeerd’. Het kent alleen de vrijheid van den brandstapel of van
de biechtstoel. En de broederlijkheid slechts in het hiernamaals. ‘Door vergoddelijking
van menschelijke dingen komen de idealisten steeds tot de triomph van een laag
materialisme. En dat om een zeer eenvoudige reden: het goddelijke vervluchtigt en
stijgt op naar zijn oorsprong, den hemel, en alleen het lage blijft op de aarde achter’
*
(Bakoenin). ‘Moskou begint verkeerd’ - in deze zin, dat zijn methodes nog te zeer
aan die van Rome ontleend zijn. Doel van het socialisme is de bloei der
persoonlijkheid. Omdat de voorwaarde voor het socialisme (‘associatie van vrije
persoonlijkheden’) de vrijheid is en niet b.v. de inquisitie, de brandstapel of de index,
- dààrom begint Moskou verkeerd.
Omdat het middel steeds belangrijker is dan het doel.
De moderne mensch vindt de ‘persoonlijke zaligheid’ in het bewust deel hebben
aan het cultuurproces, dat zich ondanks alles doorzet en voortzet en tot bewustzijn
komt in den mensch.

*

Jean Paul (een bijdrage tot de sociologie der kerk en de ‘persoonlijke zaligheid’): ‘Diejenigen,
welche die Dummheit des Volkes am meisten gefördert und genährt haben, haben den meisten
Nutzen von derselben gezogen. Es ist nicht gewiss, dass die Dummheit den Himmel im
anderen Leben verschafft; aber es ist gewiss, dass sie denen, die dies gesagt haben, den
Himmel in diesem Leben verschafft hat.’
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Hij aanvaardt daarom ook den ‘ondergang’ - niet uit pessimistisch-noodlottige
heldhaftigheid, als ‘sprong in het duister’, maar in het bewuste weten dat alle
ondergang een overgang, een doorgang en een opgang is.
Een cultuur kan uitbloeien, een volk kan sterven, de nederlandsche letteren kunnen
verdorren, religies kunnen ondergaan, de katholieke kerk vervallen en vergaan...
(was fällt, das soll man auch noch stossen) -, maar eeuwig is het panta rhei, het
cultuurprocès schrijdt eeuwig door, de cultuur ontwikkelt zich voort en vooruit en
laat de dooden hun dooden begraven.
Parijs, Dec. '25
ARTHUR MÜLLER LEHNING

[DE STEM, 6E JRG., FEBRUARI 1926]
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Thesen, omschreven ten dienste van Müller Lehning, Ter Braak,
Gerard Bruning, Lou Lichtveld
Verdammt! soll ich euch dann alles vorpfeifen?
Jean Paul

I
De beweringen van Müller Lehning in de Stem van Februari 1926 zijn geen
anti-thesen. Althans geen anti-thesen tegen mijn Thesen in de Vrije Bladen van
November 1925. Ik zou de stellingen wel eens willen lezen, waarvan zijn stellingen
de tegenstellingen zouden zijn. Ik ben onverholen verheugd althans dién onzin niet
te hebben geschreven.
De Thesen zijn apodictische aforismen. Anti-Thesen dienen dat eveneens te zijn
(formele eisch). De stof is door de Thesen beperkt (materieele eisch). Müller Lehning
miskende beide. Ik vermoed, dat wat hij te zeggen had, het sterkst tot zijn recht was
gekomen, wanneer hij mijn Thesen als den neerslag beschouwd had van een hem
vijandige denkwijze; indien hij hen had aangegrepen, en aangetast, om het zijne te
zeggen over deze materie, en desnoods over andere materie. - Nu hij dit heeft
verzuimd (want ik mag niet aannemen, dat hij dit artikel materieel en formeel zal
willen handhaven), rest mij niet anders dan zijn Anti-Thesen op enkele, soms
cardinale, punten met vraagteekens te beantwoorden, en op andere, soms eveneens
cardinale, met tegenspraak. Want voor zoover het niet onduidelijk ìs, en geen
klinkklare nonsens, miskent het den aard en de verhoudingen der goddelijke en
menschelijke dingen, en die der geestelijke en natuurlijke orde volkomen en
noodlottig. Müller Lehning verplicht mij (en zichzelf en den mooglijken lezer
vermoedelijk) ten zeerste, door in
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zijn ‘Toelichting’, die noodiger is dan de mijne, de flaters van zijn ‘Anti-Thesen’ te
herstellen, de verwikkeling ervan, zacht gezegd, te ontwarren, en zijn bedoeling
nader uiteen te zetten. Ik smeek, dat zijn ‘Toelichting’, op stuk van materieele en
formeele helderheid, althans, van zijn ‘Anti-Thesen’ de strikte en volledige anti-these
mag zijn. - Ik volg zijn betoog niet op den voet. Ik doe enkele grepen: daarin moge
de kern van zijn zienswijze, voor zoover die mij aangaat, vervat zijn. Vooraf enkele
betrekkelijke futiliteiten:
De wilde zal vermoedelijk eerder leven in den staat van wat M.L. noemt het primitieve
socialisme dan in dien van isolatie-individualisme.
De moderne mensch, die zijn persoonlijke zaligheid vindt in het bewust deel hebben
aan het (eeuwige) cultuurproces, staat gelijk met den vlot-bevaarder, die zijn heil
zou vinden in het eindeloos stroomaf gesleept worden. Mij lijkt dit geluk een zeer
persoonlijke rampzaligheid en onzaligheid.
Onnaspeurlijk blijft het verband door Müller Lehning gelegd tusschen (de practische
moraal van) het Katholicisme en individualisme, kapitalisme en militarisme; maar
onaanvaardbaar, fel-verwerpelijk is zijn critièk op Rome, met name in het citaat uit
Jean Pauls schandelijke en goedkoope platitudes, die het Katholicisme be- en
veroordeelen op grond van het wangedrag van Katholieke individuen. Zou de Kerk
dat gedrag niet met meer recht en begrip verwerpen dan een in dezen
kennelijk-stomme leek? Zou Müller Lehning den laffen moed hebben de aegyptische
cultuur te smalen, indien het hem bleek, dat zelfs de Pharao's stuk voor stuk
onvervalschte ploerten waren geweest? Ik weet van niet: ik weet, dat hij ideeën
pleegt te meten naar hun machtigste verwerkelijking, niet naar de aberraties van
hun a.h.w.-toevallige naam-dragers. - De critiek van Müller Lehning is
dubbel-bevreem-
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dend, waar hij leeft in de schaduw der Notre-Dame, in het bovenwereldsch
regenbooglicht der Sainte-Chapelle.
De inzet van zijn artikel was mij aanvankelijk een raadsel, maar ik heb mij laten
verheldren, dat de term: het eigenlijke begin, in den eersten zin in tegenstelling tot
het feitelijke begin in den tweeden het beginsel bedoelt. Dan vervalt de frappante
tegenspraak dàartusschen althans. Dan vervalt echter niet de ontstellende these
van den derden zin, die de maatschappij laat bestaan vóor den mensch. Ik mag niet
veronderstellen, dat het over de apen gaat, hoewel de biologisch-sociologische
verzekeringen, die daar onmid'lijk op volgen, dat sombre vermoeden een oogenblik
wekken.
Indien het de sociologie vergaat, zooals het de natuurwetenschap verging, dan is
van haar niet meer beheersching der cultureele krachten te wachten dan de physica
verwierf over die der natuur. Dan zal tot de komst van den sociologischen Franklin
de bliksem van het mensch-zijn inslaan naar willekeur, onberekenbaar en
onafleidbaar. (Dan zal de cultuur m.a.w. slechts voor een onnoemlijk klein deel door
de sociologie worden beheerscht). Daarna resten haar de voorshands ontembare
orkanen, cyclonen, aardbevingen, uitbarstingen in den individueelen en
maatschappelijken mensch, gelijk die, in de natuur, de physica ten einde toe zullen
blijven ontsnappen en tergen. Maar: al wàs cultuurbeheersching het onmiddellijke
en totale gevolg van cultuurwetenschap, al was het huishoudelijk reglement van die
strafkolonie der toekomst, die heilstaat heet, nauwkeurig op-en-vast-te-stellen, wat
wonnen we nóg? Ik raak, naar ik meen, in dezen de kern van Müller Lehnings
zienswijze: essentieel is voor hem de mensch in zijn verhouding tot den (gelijken)
medemensch. Deze verhouding wordt z.i. overwegend bepaald door de
materieel-maatschappelijke structuur. Essentieel is voor mij de verhouding van den
mensch tot God. Daarom kan een positieve philosophie
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nooit een positieve religie vervangen. Daarom is de redelijke welstand van allen
onverschillig naast de geestelijke welstand, die de primaire is. Daarom raken de
maatschappelijke verhoudingen ons pas in tweede, of tiende instantie.
Müller Lehning denkt monistisch, ik denk dualistisch; hij materialistisch, want hij ziet
den geest, die hem op zijn wijze natuurlijk dòel is, door de stof beheerscht (krachtens
zijn eerste alinea zelfs uit de stof ontstáán); ik denk spiritualistisch, want de stof,
naar mijn meening, wordt beheerscht door den geest. Hij beschouwt een positieve
philosophie als het (religie-vervangend) product van een cultuur. Ik beschouw de
cultuur als de maatschappelijke emanatie van een (naïeve, mythologische) religie.
Ik kan mij niet in eerste instantie bekommeren om den redelijken welstand van allen;
om de categorieën: vrijheid en gebondenheid. Want in dit ondeelbaar weerlichtend
oogenblik tusschen het Paradijs en het Einde voltrekt zich, op leven en dood, het
eigen bestaan, die ‘zwarte kruistocht naar het eeuwige leven...’.

II
De ‘Thesen’ bevatten een ongerijmdheid: ik noemde cultuur een emanatie van den
Geest, en verklaarde nochtans het Katholicisme dood omdat (slechts) de
(heidensche) cultúúr in verval is. Natuurlijk: de straalkracht van het Katholicisme is
zwak, anders wàs de wereld eenvoudig nog Katholiek; dan zou het Katholicisme
zelfs den schijn niet hebben van een enkel-historische waarheid. Dé vraag, voor
den enkeling, en de wereld blijft intusschen: de aanvaarding of de verwerping van
het Katholicisme.
[De nieuwe, oorspronkelijke religie (zie Ter Braak: Anti-Thesen. Vrije Bladen 2,
1926). Dat beteekent niet: een leege, en vage religiositeit; dat beteekent: een nieuwe
God, nieuwe Goden, een eeredienst, een zgn. bijgeloof, mythologie. Dat betee-
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kent, cultureel, de vestiging van een nieuw hiërarchisch gezag, dat bij de gelijkheid
der zielen de ongelijkheid der persoonlijkheden erkent, en daarop haar wereld bouwt.
Zoolang men het Katholicisme verwerpt, blijft dat (die nieuwe religie) de eenige
reddende mogelijkheid: zij moèt ontstaan, hier, of in Labrador, of op Saturnus.
Daarom is het onredelijk, Ter Braak, op deze wijze te schrijven over een eventueele
kerstening; over een apostolaat, dat nooit het gevolg van dit inzicht kan zijn, als ik
schrijf: de heldhaftigen aanvaarden den ondergang, en leven. Dat beteekent niet,
Lou Lichtveld: ‘de zaak kalm naar z'n ouwe moer laten gaan, en even tijd zoeken
voor een Caravellis.’ Dat beteekent: het noodlot aanvaarden, en den
alomtegenwoordigen schrik bezweren door een dionysisch leven. Maar misschien
is dat hetzelfde.]
Het individualisme als noodlot erkennen, is niet het verheerlijken: wie deze dagen
en nachten leeft in een duizelingwekkend vergeten en twee, driemaal in dien dans
de toppen der ruimte vermeestert, zal door de schedelbreuk van den hemel het late
weerlicht zien stormen van het ontluisterd Eden; hij wordt verblind en verteerd door
het onuitroeibaar heimwee. Hij voelt een somberen deernis met hen, die levend als
hij, de eendre rampzaligheid roemen als een krachtige vreugde; en die wanend, dat
de eenzame mensch den gemeenzamen God kon verslaan, niet met hem hunkeren
naar tijden, achter of vóor ons, van kruistochten en kathedralen.
Dit is, theoretisch, mijn laatste woord.
11-'26
H. MARSMAN
[DE STEM, 6E JRG., MEI 1926]
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Over een philosophie der menschelijke waardigheid
Antwoord aan H. Marsman
Ich schwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche
euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen
oder nicht.
NIETZSCHE
Aan anderen en den schrijver zelf mag ik het overlaten te onderzoeken wat de reden
is, dat Marsman mijn ‘Anti-Thesen’ zoo geïrriteerd-agressief beantwoordt en als
steun voor zijn argumenten zeer grof geschut laat aanrukken. Zijn bommen blijken
trouwens, bij nader inzien, maar heel gewone stink-bommen en zijn dus meer
onfrisch dan gevaarlijk en benevelen den schrijver zelf het meest. Maar een zakelijk
debat is in dergelijke atmosfeer bezwaarlijk, de zaal wordt gewoonlijk ontruimd en
de vergadering verdaagd. Daar de ‘mogelijke lezer’ echter maar een platonische
bezoeker is van dezen redetwist en bovenstaand antwoord mogelijke misverstanden
zonder twijfel vergroot, is het misschien toch beter mijn Anti-Thesen hier wat nader
toe te lichten, want dat Marsman ze niet begrijpt, is nog geen bewijs van hun
onhoudbaarheid en wat hij klinkklare onzin noemt, sluit verduidelijking geenszins
uit. Zeker had hij beter gedaan zijn eigen Thesen nu eens werkelijk te omschrijven,
inplaats van de mijne te omschreeuwen en dat nog wel waar hij plechtig aankondigt
te zullen gaan pfeifen. Hij had, om te beginnen, de begrippen individualist,
persoonlijkheid, anarchist wat nauwkeuriger kunnen bepalen en hij had door de
ontwikkeling van deze begrippen dan misschien aannemelijk kunnen maken, waaròm
de oorsprong van den ondergang dezer beschaving het individualis-
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me is - want dit is zijn eigenlijke these - waarvan mijn eerste zin de nauwkeurige
anti-these is, namelijk, dat met het individualisme de beschaving pas is begonnen.
Om echter geen nietszeggend, en vooral geen mis te verstaan, aphorisme neer te
schrijven, werd dit door wat volgde, - gedeeltelijk op zich zelf ook weer in thesen nader ontwikkeld.
Daartoe was het noodig ‘individualisme’ en individualisme te onderscheiden; als
algemeene formuleering aan te duiden als een tendenz van het individu naar
zelfstandigheid en oorspronkelijkheid, kortom: zich-zelf te zijn. De noodzakelijke
vooronderstelling echter voor de ontwikkeling van het individu bleek het bestaan
van àndere individuen, die op natuurlijke basis ontstaan, zich allèèn op een
cultuurlijke basis - welke een maatschappij, dat wil zeggen samenwerking,
veronderstelt - konden ontwikkelen; om het individualisme mogelijk te maken, moest
dus eerst het, primitieve, socialisme ontstaan; het individualisme moest echter
verworden als het niet tot voorwaarde had een bewust-gewild socialisme - zijn
maatschappelijke basis, de noodzakelijke voedingsbodem voor den bloei van de
persoonlijkheid; dit bewuste socialisme, in de ontwikkeling van het cultuur-proces
ontstaan, schrijdt al meer voort van instinktieve gebondenheid naar bewuste
solidariteit, van autoriteit naar vrijheid; een vrij socialisme is reeds heden objectief,
technisch mogelijk, maar de subjectieve voorwaarden zijn nog zeer zwak,
hoofdzakelijk dank zij het nog heerschende dogmatische, theologische, (bij)geloof,
waarvan het katholicisme de meest typische manifestatie is; het is, gelijk het
marxistische socialisme, autoritair, d.w.z. militaristisch van wezen en vormt daarom
een der voornaamste hindernissen voor de ontwikkeling der persoonlijkheid, welke
alleen in een ‘vrijheid’ - die ik nader omschreef - denkbaar is. Deze ontwikkekeling
naar een steeds menschelijker samenleving van steeds vrijere menschen, dezen
weg naar de vrijheid over de solidariteit, zou men als de wezenlijke tendenz der
cultuurontwikkeling kunnen beschouwen en deze opvatting, naar een woord
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van Paul Gille , een philosophie der menschelijke waardigheid kunnen noemen.
Dit is dan de ontwikkeling van hetgeen Marsman, zacht gezegd, alleen als
verwarring ziet, al is het ondoenlijk dit in een nog korter bestek, dan de toch al zeer
gecomprimeerde thesen zelf, samen te vatten en ik kan alleen aan de hand van de
voornaamste bezwaren mijn opvattingen wat uitvoeriger omschrijven.
De eerste moeilijkheid, de tegenstelling van den eersten en tweeden zin, is nu al
opgehelderd. Ik erken, dat de woordenkeus niet zeer gelukkig was, maar uit het
geheele verband was het toch niet zoo moeilijk den zin te vatten. Voor het ‘eigenlijke’
begin leze men dus - naar Marsman's voorstel - het ‘ware’ begin en voor den
‘aanvang’ het feitelijke begin. Het primitieve socialisme is het begin -, het
individualisme het beginsel, dat dan weer het begin is van een nieuw beginsel: de
persoonlijkheid. - Volgt de derde zin: ‘Vóór den mensch bestond de maatschappij’,
die M. een ‘ontstellende these’ noemt zonder dat precies blijkt, waarom hij zoo
ontsteld is. M. schrikt toch zeker niet voor een paradox terug!? Evenmin is het
duidelijk, waarom het vermoeden, dat het over de apen gaat zoo somber is. Het
gaat inderdaad over de apen, of liever over den mensch, die een neefje was van
den gorilla, d.w.z. over den voormensch, die niet bepaald aap was maar ook nog
geen mensch; die echter mensch worden kòn, omdat hij niet alleen een gezellig,
maar ook een sociaal dier was en er dientengevolge een zekere ‘maatschappelijke’
organisatie ontstond, die de voorwaarde voor zijn verdere ontwikkeling was, daar,
wat den mensch maakt tot mensch: het denken, alleen in een maatschappij, in een
organisatie van samenlevende, samenwerkende individuen mogelijk is. Daarom
kan men zeggen, dat deze maatschappij bestond vòòr

*

Paul Gille, Esquisse d'une philosophie de la dignité humaine. Paris, Alcan, 1924.
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den mensch, zooals het woord bestond vòòr de rede, de taal vòòr het verstand.
Hier is het uitgangspunt van alle menschelijke ontwikkeling, de basis van alle sociale
gevoelens, de wortel van alle moraal. In den paradox, dat de maatschappij vòòr
den mensch bestond zijn dus twee fundamenteele opvattingen der sociologie
samengevat: 1e. dat de mensch van oorsprong een sociaal dier is, dat dank zij zijn
sterk ontwikkelde sociale instinkten, dat door maatschappelijke organisatie de
voorwaarde schiep van natuurlijke naar cultuurlijke ontwikkeling; 2e. dat de
oorspronkelijke mensch nog zeer weinig individu, maar hoofdzakelijk kuddedier
was, als exemplaar nog ondergeschikt aan de soort; dat deze oorspronkelijke
‘maatschappij’ geen vereeniging van individuen, maar nog slechts een ‘horde’ was.
- Zoolang nu de maatschappij doel blijft en de mensch een middel - was dan ook
een volgende these - kan zich de persoonlijkheid niet voldoende ontwikkelen. Wat
voor de horde geldt, geldt ook voor de geciviliseerde horde: den modernen staat.
Dàt beteekent een ander woord van Nietzsche, dat eveneens als motto dezer
beschouwingen kan dienen: ‘Wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der
nicht überflüssig ist’. - Men kan zeggen, dat de mate van zelfstandigheid, die de
mensch door en ondanks de maatschappij verwerft, den graad aanduidt van den
vooruitgang van het cultuurproces; terwijl de hoofd-faktor voor dezen vooruitgang
zelf het ‘onderlinge dienstbetoon’, de solidariteit is. Daarom schreef ik, dat
individualisme en socialisme geen absolute tegenstellingen zijn; ze zijn als beginsel
in alle bestaan verondersteld en de dialectiek van het cultuurproces voert ze tot
steeds hoogere synthese op.
Wanneer Marsman de ‘ontstellende these’ nu nog niet begrijpt, kan ik hem niet
*
helpen; ik kan niet herschrijven, wat hij in ieder handboek der sociologie kan lezen.
De opmerking over de wilden is volkomen juist. De natuurvolken, die met dezen
naam aangeduid worden, leven in-
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derdaad in groepeeringen, die ik het primitieve socialisme heb genoemd. Met den
wilde, die een isolatie-individualist is, bedoelde ik natuurlijk niet den primitieven
mensch, daar ik immers juist betoogde, dat deze in isolatie niet bestaat en niet
bestond, daar hij in dit geval geen mensch zou zijn, maar een dier zonder aanleg
tot beschaving en cultuur. Deze tendenz bedoelde ik dus en niet den feitelijken
toestand, daar deze wilde alleen in abstraktie denkbaar is. De verhalen, waarin hij
voorkomt, b.v. Robinson Crusoe en Adam, moeten niet alleen een schipbreuk resp.
een schepper uitvinden om deze abstrakte individuen leven in te blazen, maar bij
den een komt spoedig Vrijdag en bij den ander Eva opdagen om als het ware de
sociologische vergissing te corrigeeren en te bevestigen, dat het niet alleen niet
goed is, dat de mensch alleen zij, maar dat het buitendien ook onbestaanbaar is.
Het meest juiste, meest historische voorbeeld van den mensch, die in isolatie niet
voor ontwikkeling vatbaar is en een dier zonder taal blijft, is dan wellicht Kaspar
Hauser. In plaats van den wilde leze men dus: Kaspar Hauser en met deze derde
terminologische rectificatie ben ik dan ook reeds met het herstel van mijn ‘flaters’
klaar.
Ook wat de natuurwetenschap betreft kan ik Marsman niet helpen. Wie geen oog
heeft voor wat de natuurwetenschap tot stand heeft gebracht en deze meent te
kunnen negeeren omdat er steeds kosmische accidenten mogelijk blijven - alsof
het niet reeds veel was, dat men deze registreert! - heeft te veel van een eigenschap,
waartegen ook Goden tevergeefs strijden. Wie niet begrijpt, wat de natuurwetenschap
mogelijk maakt, tegen dien is het moeilijk te polemiseeren. Natuurlijk wordt hier niet
ontkend, dat deze ‘vooruitgang’ op zichzelf geen cultuur beteekent en voorloopig
hoofdzakelijk het tegendeel van cultuur tot stand brengt. (‘Und nennen Fortschritt
ihre Schneckenspuren und fahren rascher da sie langsam fuhren’). Uiterlijke
vervolmaking beteekent op zichzelf nog niets. Ze wordt zelfs een gevaar, wanneer
ze niet middel blijft voor hoogere cultuurontwikkeling doch zelf tot doel
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wordt en de mensch op het oogenblik, dat hij zich van uiterlijke gebondenheid kon
bevrijden, een slaaf wordt van zijn eigen produkt. Dan keert dit middel - in plaats
van het leven hooger te ontwikkelen - zich tegen het leven zelf. - Een
geperfektioneerde aap met radio vertegenwoordigt geen cultuur. Een mensch met
een gasmasker is ver teruggezonken onder het dier.
De vooruitgang der cultuur gaat niet in één stijgenden lijn, voltrekt zich niet
geleidelijk, niet zonder schokken en niet zonder - tijdelijke - terugvallen. Maar
vooruitgang der cultuur beteekent, dat alle cultuur, die ontstaat, aan denzelfden
wortel ontspringt en in zooverre samenhangt, dat ze de manifestatie van een en
hetzelfde levensbeginsel is; en vergelijkt men het, in verhouding, zoo korte tijdperk
der ‘geschiedenis der beschaafde volken’ met het geheele verloop der
cultuur-ontwikkeling sinds den tijd, dat de taal ontstond, de hand gebruikt en het
vuur ontdekt werd - (waaraan de geheele natuurlijke, organische ontwikkeling dan
nog vooraf gaat) - dan is een absolute vooruitgang eenvoudig niet te loochenen.
Zooals de ondergang van een volk niet de ondergang der menschheid is, beteekent
het verval van een cultuur niet het einde van de cultuur; deze ondergang en dit
verval zijn in zekeren zin zelfs de voorwaarde en de bevestiging van het
voortschrijden van het cultuurproces zelf.
De wetenschap, die de bewustwording van het menschelijke ontwikkelingsproces
bevordert, is de sociologie. - Hier moet ik een groot misverstand recht zetten: alsof
ik namelijk zou meenen, dat cultuurwetenschap op zich zelf reeds cultuur zou zijn.
Ze leidt evenmin vanzelf tot cultuur als de ontwikkeling der oeconomische
verhoudingen vanzelf tot het socialisme. Maar zij kan door de ontdekking der
cultuurlijke krachten, van de verhouding van den mensch in het maatschappelijke
proces - zooals de natuurwetenschap - deze verhoudingen objectief leeren
beheerschen, en in de tweede plaats kan zij, doordat zij den mensch het proces
der cultuurontwikkeling tot bewustzijn brengt, een psychische kracht vormen. Eerst
door de
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wisselwerking van deze beide faktoren ontstaat cultuur en dààrom kan de
cultuurwetenschap een cultuurscheppende kracht zijn van allereersten rang.
Gevolg van bewustwording beteekent natuurlijk niet een mechanisch proces.
Redelijke beheersching van blind werkende krachten brengt niet noodzakelijk
mechanisch handelen teweeg, - het maakt eerst een waarlijk vrij handelen mogelijk;
om het voorbeeld van den vlotbevaarder te gebruiken: eerst nadat hij de klippen en
stroomversnellingen ontdekt heeft, kan hij varen hoe en waar hij wil. De uitvinding
van het kompas dwingt toch zeker niet alle schepen naar de Noordpool te varen?
Met dit voorbeeld van den ‘vlotbevaarder’ is het maximum aan misverstand bereikt,
dat eenvoudig mogelijk is. Het is de volkomen anti-these van mijn opvatting en
verhoudt zich tot deze als dood tot leven. Bewustwording van het cultuurproces
beteekent niet, dat het doel van deze ontwikkeling gezien wordt in het proces zèlf,
of in een verre toekomst - een opvatting, die meer met een wereldbeschouwing
overeenstemt, die het doel van het leven ziet in een hiernamaals - maar waar dit
proces, zooals ik schreef, tot bewustzijn komt in den mensch en dus inwerkt op zijn
geheele komplex van denken, voelen, willen en handelen, daar wordt dit een
machtige stimulans om het heden sterker te leven. Voor den modernen mensch is
de eigenlijke zin van dit proces het voortschrijden der menschelijke waardigheid,
het eigenlijke doel de ware onafhankelijkheid, de - niet onafhankelijke, maar
autonome - persoonlijkheid. In de erkenning, dat dit proces zich niet op een
phantastisch-metaphysische, maar op een redelijk-natuurlijke basis ontwikkelt, in
de erkenning dus van een relatief determinisme, is dit determinisme, relatief, al
reeds overwonnen. In de bevordering van dit proces, dat een ontwikkelingsproces
is van vermenschelijking, waarvan het einddoel nooit bereikt, maar als beginsel
steeds aanwezig is en zich door alle onmenschelijkheid heen dikwijls op verrassende
wijze openbaart - vindt de moderne mensch zijn ‘persoonlijke zalig-
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aant.

heid’, omdat hij hierin de sterkste stuwing voor zijn persoonlijkheid, de manifestatie
van zijn eigen menschelijkheid weet. Hij kent dus geen ander ‘doel’ van het leven
dan het leven zèlf en bestrijdt daarom alles, wat de ontplooiing ervan bedreigt, zijn
diepste mogelijkheden knot en wat het leven zelf ontheiligt. Daar de voorwaarde
van alle levensontwikkeling solidariteit en vrijheid is bestrijdt hij dus de mechanische
autoriteit, die de ontkenning van beide is en een aanslag op het levensbeginsel zelf.
In zooverre autoriteit uit God is bestrijdt hij de kerk, wier sterkste steunpilaar de
domheid is. - Met Jean Paul's citaat bedoelde ik dus geenszins op het werk ‘De
zonden der pausen’ te zinspelen en niet op een ‘Cesare Borgia als paus’; ik weet
niet of men de pausen als ‘aberraties’ van de katholieke idee moet beschouwen of
niet, maar ik beoordeel de katholieke kerk zeker niet naar het gedrag van enkele
individuen, b.v. niet naar eenige, de dienstweigering predikende priesters. En mocht
Marsman naar de ‘nu doode waarheid’ terugvallen, dan zal ik deze zeker niet naar
zijn doen en laten beoordelen. En ook niet omgekeerd. Hij en de kerk kunnen dus
gerust zijn. Jean Paul's citaat betrof natuurlijk niet een willekeurig individu, maar
trof het geheele systeem, dat met de triomph der domheid staat en valt.
Marsman's Jean Paul aanval is dan ook niet fel verwerpelijk, maar eenvoudig
hoogst ridicuul. Sinds wanneer schrijft deze groote spotter en diepe psycholoog
‘schandelijke en goedkoope platitude's’? Wellicht sinds den tijd, dat Marsman zijn
verzen in de ‘Gemeenschap’ publiceert en niet meer in ‘Elsevier’? Ik zal hem niet
aanraden, wat Jean Paul aanraadt, namelijk de kerkgeschiedenis te lezen, de
‘geschiedenis der menschelijke domheid’, maar ik raad hem aan Jean Paul zelf
eens te herlezen, in het bijzonder de ‘kleine Schriften zur Philosophie und Religion’;
hij zal zeker ontdekken, dat diens opmerkingen over den mensch en over de domheid
heel wat minder schandelijk en goedkoop en vooral minder belachelijk zijn dan zijn
eigen platitude over Jean Paul. Moet ik wat ‘critiek op Rome’

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

163
betreft nog duidelijker zijn? Het motto van Marsman's ‘Omschrijving’ doet het
vermoeden. Ik woon wel is waar in de nabijheid van de Porte de St. Cloud en dus
eigenlijk meer in de schaduw van het Bois de Boulogne dan in die der Notre Dame,
maar bezoek gaarne van tijd tot tijd de Cité, die ook tot sociologische overdenkingen
aanleiding geeft. Wie bijvoorbeeld de Sainte-Chapelle bezoekt wordt door het, naar
ik meen, zeldzame, verschijnsel verrast, dat deze kerk uit twee verdiepingen, uit
twéé kerken bestaat: de onderste was bestemd voor het gemeene volk, de bovenste
- met het bovenwereldsche regenbooglicht - voor de hooge geestelijkheid en den
koning. De menschen, die gelijk zijn voor God, waren het - zelfs in zijn, God's, huis
- blijkbaar niet voor den koning, noch voor den priester. Het vermoeden is niet van
de hand te wijzen, dat het aan deze inrichting te danken is, dat men heden in Parijs,
in tram en omnibus het onredelijke en hoogst onpraktische twee-klassensysteem
nog terugvindt; men is geneigd aan te nemen dat de bouw der Sainte-Chapelle van
grooter invloed is geweest dan de bestorming der Bastille, waarvan de opmerkelijkste
invloed in het opschrift op alle gevangenissen tot uiting komt: Liberté, Egalité,
Fraternité. En naast de Sainte-Chapelle de Notre Dame: Ge vindt hier een
gedenkplaat met het opschrift: To the glory of God and to the memory of one million
dead of the british empire who fell in the great war... - Zou het mogelijk zijn, dat men
bedoelde te zeggen, dat deze millioen dooden, dat de tièn millioen dooden gevallen
zijn voor de glorie van God?? -; het is zeer wèl mogelijk, want ge vindt hier nog een
ander symbool der victoire: ge ziet het crucifix gedrapeerd met de nationale vlag!
Inplaats van het doek der Veronica: tien tricolore's om het hoofd van den
gekruisigde!... Straks dreunt het orgel de ‘Sambre et Meuse’ - ‘in Godesnaam’.
Is het nu duidelijk genoeg? Is het nu duidelijk, waarom wij ons afvragen of alle
kathedralen wel zoo zwaar wegen als alle misdaden tegen de menschheid en het
leven gepleegd in naam
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van een goddelijk phantoom en in naam van en door de Kerk? Is men het schouwspel
van enkele jaren terug reeds weer vergeten? Hoe deze kerk den zegen van den
Allerhoogste afsmeekte voor het werk, dat een mengsel was van ongekende
brutaliteit en waanzin? Een waanzin, die niet het minste mogelijk was dank zij de
Kerk, dank zij de delirium-kreet: God wil het. Hièr werden alle verhoudingen van
goddelijke en menschelijke dingen miskend, hier kan men niet meer spreken van
geestelijke, noch van natuurlijke orde.
Marsman mag meenen, dat dit alles er niets toe doet, dat dit alles ‘zijn’ verhouding
tot de eeuwigheid niet raakt en niet aantast; hij mag meenen, dat hij spiritualistisch
denkt en dat de verhouding tot den medemensch, de verhouding tot de reëele wereld
van geenerlei belang is. Maar onbegrijpelijk oppervlakkig is zijn meening, dat deze
verhouding overwegend bepaald, werd ‘door de materieel-maatschappelijke
struktuur’. Alsof de maatschappelijke structuur niet de resultante was van niet minder
psychische dan materieele krachten en alsof de beoordeeling dezer maatschappelijke
structuur niet aan een geheel ideënkomplex, dus aan geestelijke waarden gebonden
was. Deze, die Marsman blijkbaar met bovennatuurlijke aspiraties en spiritualistische
abstrakties verwart - zijn het, die de verhouding tot de wereld en dus ook tot den
medemensch bepalen. De eisch van den ‘redelijken welstand’ is immers een eisch
van ‘zedelijken’ welstand, d.i. van een nog niet ontaard moreel gevoel, dat een
essentieele voorwaarde voor allen geestelijken welstand is. - De vraag moet dus
nog beantwoord worden: waar en wie de ware ‘materialisten’ zijn. Zij, die onder
voorspiegeling van bovennatuurlijke dingen en spiritualistische speculatie's de meest
materieele dingen heiligen en dikwijls eerst mogelijk maken, die door de heiliging
van een hiernamaals het werkelijke leven ontheiligen - of degenen, die terwille van
den geestelijken welstand het brutale materialisme in de menschelijke samenleving
bestrijden, omdat zij allen geestelijken welstand aan natuurlijke ontwikkeling
gebonden weten.
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Wie het hier-en-nu niet als essentieel erkent en het uit diepste duisternis ontstane
leven niet tot steeds hooger schoonheid, hooger waarheid en hoogere
rechtvaardigheid op wil voeren, hij blijft, hoe essentieel hij zijn verhouding tot God
ook moge achten, ‘nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde’.
Als een gekerkerd dier zijn vrijheid, zoekt hij, de verworden individualist, tevergeefs
zijn ware menschelijkheid en erger dan de dood zijn het gevaar en de angst, die
hem pijnigen: te versteenen - hij heeft een kinderlijk heimwee naar kruistochten en
kathedralen, naar doode waarheden, en naar tijden, die voor altijd voorbij zijn, terwijl
het geluk van alle paradijzen hem toch maar een leege droom blijft, want hij is niet
meer in staat het heden heroisch te leven; hij zoekt zijn grond in een leege
eeuwigheid, omdat hij ontworteld is in den tijd.
Sanary, 16-3-'26
ARTHUR MÜLLER LEHNING

[DE STEM, 6E JRG., MEI 1926]
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Aantekeningen
De volgende edities zijn geciteerd:
Verzen. Zeist 1923.
Paradise Regained. Utrecht, De Gemeenschap 1920. (Paradise Regained was
in feite de tweede druk van Verzen, 1923, en van Penthesileia, 1925, met een keuze
uit het werk der latere jaren). Tweede druk 1927; derde druk 1930.
Voorpost. Brussel, A.A.M. Stols 1931, gedrukt in vijftig genummerde en door de
dichter gesigneerde exemplaren.
Verzameld werk. I Poëzie; II Proza; III Critisch Proza. Querido-De Gemeenschap,
Amsterdam-Bilthoven 1938. Deel IV Critisch Proza, Amsterdam, Querido 1947.
(Afgekort VW.)

Blz. 9
Ook Marsman: de titel van het In Memoriam-gedicht van A. Roland Holst.
Poëzie van een tijdgenoot: VW III p. 211. Vgl. ook: De gedichten van onmiddellijke
tijdgenooten zijn nog deel van onszelf, zij leven voor ons niet uitsluitend hun creatief
eigenleven; wij zijn er mee gemoeid en gemengd. Eigentijdsche gedichten zijn
omsuizeld door associaties, door extra-trillingen, door een vitaal surplus. VW III p.
248.

Blz. 10
Wat eenmaal: VW IV p. 10 en elders: In dat voorjaar [1919] werd ik voor het eerst
en als bij bliksemslag overvallen door een inspiratie, zoo intensief als ik het later
zelden meer heb gekend. VW II p. 232.

Blz. 11
Als ik... nadenk: de passage komt voor in een der nagelaten
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fragmenten, die het eerste hoofdstuk moesten vormen van een roman, waarvan de
titel zou luiden: De Vriend van mijn Jeugd, of ook: Twee Vrienden. Marsman heeft
deze fragmenten aan zijn vrouw gedicteerd, die ze met de hand in een cahier met
reisaantekeningen en huishoudelijke gegevens heeft genoteerd. De aanhef van het
*
eerste hoofdstuk volgt hier in extenso (KB D 6 p. 16-17):
De man, wiens leven ik hier voor een deel wil vertellen, is jaren lang één van mijn
beste vrienden geweest. Ik kan zelfs wel zeggen een tijdlang mijn eenige vriend.
Het is mogelijk dat ik door dit te zeggen andere vriendschappen uit die jaren tekort
doe, maar ook als ik langer nadenk over dien tijd, houd ik het gevoel dat ik toen
inderdaad maar één vriend heb gehad, en in zekeren zin is die vriendschap hoezeer
zij ook in latere jaren veranderd is, voor ons beiden beslissend geweest. Niet in dien
zin, dat wij een overheerschende invloed op elkaars leven hebben gehad maar in
dezen, dat wij aan elkaar zijn ontbrand. De gedachte om over zijn leven te schrijven
is al jaren geleden ontstaan. Ik herinner mij dat het plan voor het eerst in mij opkwam
op een middag in Amsterdam. Het was in het voorjaar van '28. Ik stond op het dak
van een huis aan de Amstel en zag uit op de stad. Beneden mij onder het jonge
groen van de bomen lag de Amstel in het blinkende licht.
Ik liet mijn gedachten gaan over mijn werk. De verzen die ik tot op dat moment
had geschreven sloten een tijdperk af, dat onder allerlei schakeeringen een duidelijke
samenhang had. Die phase lag achter mij en een nieuw tijdperk was al begonnen,
maar het had zich nog niet tot verzen of proza verdicht.
Ik wist dat ook vrienden van mij het vroegere werk met mijn natuur vereenzelvigden
en hoopten dat die phase zich voortzetten zou. Maar ik wist evenzeer dat die
voortzetting een herhaling zou worden en dat wilde ik niet. Ik kan mij niets pijnlijkers
denken dan dat men het refrein wordt van
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Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, Marsman-Archief.
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zich zelf. Ik verkoos de onvruchtbaarheid boven den troost die een kunstmatige
voortzetting mij aanvankelijk zou hebben gegeven. Ik streed den moeilijken strijd,
dien men moet voeren omstreeks zijn dertigste jaar waarin beslist wordt of men
eeuwig jongeling blijft of dat men rijpt van jongen tot man.
De zwakke kanten van mijn natuur hoopten nog op een nieuw tijdperk van
onstuimige kracht maar mijn hart wist dat mijn taak voortaan een andere was.
Blindelings en met de zekerheid van den verblinde had ik mijn eerste verzen
geschreven. Nu begon ik te zien en ik moest dit diepere weten, dit ‘tweede gezicht’
levend maken in mijn werk. Anders van toon zou het zijn en vervuld, hoopte ik, van
een zacht, onweerstaanbaar geweld.
Tegelijk was ik gaan begrijpen, dat wat ik voortaan scheppend te zeggen had niet
meer alleen in verzen te zeggen zou zijn, ook niet in epische verzen of in
prozagedichten. Het zou een vorm van proza moeten zijn, maar verder was ik nog
in het onzekere. Ik zocht naar een vorm die volkomen bij mijn natuur en vermogen
zou passen en ik begreep dat ik mij niet moest binden aan een strengen bouw of
aan het ruimtelijk of aanschouwelijk maken van bepaalde figuren. Ik zocht naar een
vorm die in toon en beweging innerlijk leven aanvaardbaar zou maken, deels
bespiegelend deels schetsmatig vertellend. Ik moest mij zelf in het te schrijven leven
dezelfde plaats laten innemen die ik in werkelijkheid innam en ik moest niet
romanceeren om mijzelf onzichtbaar te maken. Het feit dat ik de jeugd van mijn
vriend zou beschrijven zou mij tegelijk onomwonden aanwezig doen zijn. De vorm
die ik koos moest in overeenstemming zijn met mijn lyrische natuur en evenals deze
doortrokken van intellectualiteit en het zou een herinnering zijn.
Ik heb lang naar voorbeelden gezocht, maar ik heb er geen enkel gevonden dat
mij volkomen bevredigde. Toen ben ik gaan schrijven, in het besef dat men alleen
schrijvend zijn
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vorm vindt en ondanks veel voorwerk, ook dan pas zijn inhoud.
Ik vind in papieren van een paar jaar geleden bet volgende: De herinnering aan
dien tijd wordt volkomen beheerscht door een vriendschap die voor mijn leven van
de diepste beteekenis is geweest. Ik moet zeggen: geweest, want sinds 1920 zijn
de tusschenpoozen tusschen onze ontmoetingen al langer geworden en den laatsten
tijd denk ik voortdurend minder aan hem. Hij was de zoon van een der innemendste
vrouwen die ik in mijn leven gekend heb. Innemend is een slecht woord voor haar,
maar ik weet werkelijk niet hoe haar met een woord te noemen - en de diepe
genegenheid die ik voor haar gevoeld heb, leeft zeker niet in dat woord. Ik kan wel
zeggen dat ik van haar hield maar met een genegenheid waaraan vreemd genoeg
alle verliefdheid ontbrak, terwijl zij in zekeren zin alles had om mijn verliefdheid te
wekken.
Zij was ouder natuurlijk, ik denk even veertig, toen ik haar voor het eerst leerde
kennen, knap, vol gratie en ongedwongen voornaamheid, zeer gevoelig en hartelijk
en hoewel zij heel vroolijk kon zijn, in den grond van haar hart heel eenzaam en
melancholiek.

Blz. 12
Zinzendorf: Marsman en ik hadden de gewoonte over Zeist te spreken als over: ‘het
dorp’ of: Zinzendorf.
Het deftige dorp: de naturalistische roman van Johan de Meester: DE ZONDE IN HET
DEFTIGE DORP (1912) speelt te Zeist.
Ik herinner mij: KB 68 D6 p. 26-27

Blz. 14
The Aspern Papers: novelle van Henry James
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Ik voelde mij goed: VW II p. 198

Blz. 17
Men heeft er in dit verband op gewezen: E. de Fremery, ‘De Cultus van de dood bij
Marsman.’ ONZE TAALTUIN 9 p. 213-221
Ofschoon ik het land had: KB 68 D6

Blz. 18
wacht zij op ons in gindsche verre haven: ms en WITTE VROUWEN. In VW I p. 93 is
haven veranderd in: streken.

Blz. 20
Ik las Hofmannsthal: VW III p. 131
verrukte verering: VW III p. 19

Blz. 21
De Vlam: DE BOOG, Zeist 1917, p. 9
Wacht: DE SPIEGEL. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk. Amsterdam 1925, p.
42
Tegen Avond: DE BOOG p. 28
Bergland: DE SPIEGEL p. 36

Blz. 23
Rectificatie, Coïncidentie, ‘Plagiaat’ en Plagiaat: posthuum gepubliceerd in GROOT
NEDERLAND 1940, p. 873
...de grote invloed, die Van den Bergh...: in zijn beschouwingen over zijn werk placht
Marsman te zeggen, dat zijn eerste verzen onbeïnvloed waren.
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Zie ook E. Krispyn: ‘Herman van den Bergh, Marsman en het Noord-Nederlandse
Expressionisme.’ DE GIDS, April 1958, p. 231-249.

Blz. 24
De eerste verzen... zijn van weinig belang: Marsman zelf schreef (in Zelfportret, VW
II p. 232:) Ik had al vroeger verzen geschreven, maar zonder betekenis.

Blz. 27
Stroomingen: Maandblad voor Kunst en Letteren Ie jrg. nr. 12, December 1918.
Dageraad door Henny Marsman. Met storende drukfouten. Met het korte
expressionistische prozaverhaal: De Zwerver (HET ROODE ZEIL, Brussel, 1e jrg. nr.
4, 15 Mei 1920) is dit waarschijnlijk de enige publicatie waar zijn naam voluit werd
gedrukt.
In Het Getij heeft Marsman nooit gepubliceerd: ten onrechte is- soms het tegendeel
gezegd (W.L.M.E. van Leeuwen: DRIFT EN BEZINNING, 1950, p. 149; J.C. Brandt
Corstius: DE DICHTER MARSMAN EN ZIJN KRING, 1951, p. 13).
Constant van Wessem schreef in dit verband (GROOT NEDERLAND, Juli 1938, p.
46): ‘Zoolang Het Getij bestond heeft Marsman niet aan onze toenmalige beweging
deelgenomen. Er was geen wederzijdsch contact, de redactie sloeg ook zijn wat
jongensachtig-eigenwillig werk uit dien tijd van de “mots en liberté” niet zoo hoog
aan als hijzelf het, blijkens zijn zichmiskend voelen deed en het Duitsch
expressionisme, waaraan wij hier, letterlijk, goedkoop kwamen, noemden wij spottend
de “valuta-poëzie”. Ook wenschte hij geen medewerking met een redacteur als
Groenevelt, over wien hij veel onvriendelijks schreef in een artikeltje in Coenens
Nieuwe Kroniek.’ - Overtuigend lijkt mij deze beschouwing toch niet. Men kan moeilijk
volhouden dat de verzen die Marsman tot 1922 had gepubliceerd in HET GETIJ
misplaatst zouden zijn geweest. In-
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dien het juist is wat Hendrik de Vries heeft geschreven (CRITERIUM, September 1940,
p. 77), dat Van den Bergh Marsman uit HET GETIJ heeft geweerd kan men slechts
mede met het oog op de mededelingen van Van Wessem constateren dat Albert
Verwey scherper gezien heeft dan de toenmalige redactie van HET GETIJ. Over
hetzelfde onderwerp en over HET GETIJ in het algemeen zie ook Constant van
Wessem: MIJN BROEDERS IN APOLLO, Den Haag, 1941.
Sindsdien (1954) zijn verschillende beschouwingen aan deze quaestie gewijd.
Of Marsman de gedichten, die in DE BEWEGING verschenen, inderdaad eerst naar
HET GETIJ heeft gestuurd, zoals hij zelf, in 1931, verklaarde, is niet met zekerheid
vast te stellen. Op 3 Febr. 1931 schreef Marsman aan P.N. van Eyck: Het is juist:
ik schreef nooit in het Getij. Enkele verzen uit de eerste afd. van mijn bundel ‘Verzen’
stonden in de Beweging. (ik meen Juli 1919) ze waren, zooals meer werk van mij,
eenigszins eigenaardig, niet waar?, juist door het Getij geweigerd. (DE BRIEFWISSELING
TUSSEN P.N. VAN EYCK EN H. MARSMAN, 's-Gravenhage, 1968, p. 73.) Herman van
den Bergh acht het uitgesloten, dat hij zich tegen het opnemen van deze verzen
zou hebben uitgesproken, maar volgens hem is het mogelijk, dat andere leden van
de redactie van HET GETIJ dit hebben gedaan.

Blz. 30
Willem Pijper: (Zeist 1894 - Leidschendam 1947) toen Marsman Pijper leerde kennen
had deze reeds zijn eerste composities geschreven, o.m. 1E TRIO VOOR VIOOL,
VIOLONCEL EN PIANO en 1E STRIJKKWARTET (1914); ORKESTSTUK MET PIANO (1915);
DIVERTIMENTO VOOR STRIJKORKEST MET PIANO (1916); FÊTES GALANTES voor zangstem
en orkest, op teksten van Verlaine (1916); 1E SYMPHONIE (PAN, 1917).
In 1919 componeerde hij ROMANCE SANS PAROLES voor zang en orkest en zijn 1E
SONATE VOOR VIOOL EN PIANO, alsmede zijn 1E SONATE VOOR CELLO EN PIANO. Het
was
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echter niet in de eerste plaats de musicus, maar de dynamische persoonlijkheid
van Pijper met zijn veelzijdige belangstelling en scherpe critische intelligentie, die,
naar men mag aannemen, meer dan iemand anders Marsman in deze jaren heeft
beinvloed. Ook de muziekcritieken met hun bondige en exacte stijl, die Pijper sinds
1918 in het UTRECHTSCH DAGBLAD schreef, hebben veel betekend voor Marsmans
stijl.

Nacht: I en II verschenen in DE NIEUWE AMSTERDAMMER, 11 januari 1919.

Blz. 32
Tocht: gedrukt in DE NIEUWE AMSTERDAMMER, 5 Juli 1919.

Blz. 33
naar Albert Verwey gezonden: Op 13 Mei 1919. Op de brief tekende Albert Verwey
aan: ‘5 Juni aanvaard.’ (Albert Verwey Archief.)
De invloed der duitse expressionistische dichters: de beroemde anthologie
MENSCHHEITSDÄMMERUNG door Kurt Pinthus verscheen pas in 1920. Marsman schreef
hierover in DEN GULDEN WINCKEL (15 April 1920) en fulmineerde hier voornamelijk,
zoals bij alle voorkomende gelegenheden tegen het ‘mens- en idee-expressionisme’.
Hij besprak ook de gedichtenbundels van Kurt Heynicke (RINGS FALLEN STERNE en
GOTTES GEIGEN) en van Hermann Kasack: DER MENSCH (Kantteekeningen bij twee
expressionisten, DEN GULDEN WINCKEL, 15 Februari 1922). Het artikel werd echter
maanden tevoren geschreven. Marsman zal vermoedelijk wel eerder het tijdschrift
DER STURM van Herwart Walden hebben gekend; het is evident dat zijn ongepubliceerd - gedicht Götter-Fruchtbarkeit onder invloed van DER STURM is
geschreven.
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Zie ook R.P. Meijer, ‘Expressionist Influences in Marsman's early poetry’, AUSTRALIAN
UNIVERSITIES MODERN LANGUAGES ASSOCIATION JOURNAL III (1955). De schrijver geeft
een aantal voorbeelden van verwantschap met de duitse expressionisten en
concludeert, dat Marsman in ieder geval met hun wijze van uitdrukken bekend was.
Dat Marsman echter deze duitse dichters, o.a. Kasack, in 1919 heeft gekend, lijkt
mij niet zeker. In dat jaar schreef hij o.m. het als voorbeeld genoemde gedicht
Heerscher. Van Trakl en van Heym zijn nooit, en van Kasack pas enkele jaren later,
gedichten in DER STURM verschenen.
De door Meyer geopperde mogelijkheid van een beïnvloeding via Herman van
den Bergh wordt uitgesloten door de categorische verklaring van Van den Bergh,
dat hij, toen hij de gedichten van DE BOOG schreef, geen enkele duitse
expressionistische dichter kende, zelfs niet één duits expressionistisch gedicht had
gelezen. Maar ‘mijn enig mogelijke inspiratiebronnen op het terrein van het gelezene
kunnen alleen in Frankrijk hebben gelegen,’ schrijft Van den Bergh in een brief aan
E. Krispyn (vgl. DE GIDS, 1958, p. 237), en hij noemt o.a. Rimbaud. Maar ook Rimbaud
is ook juist een der voorname inspiratiebronnen van Heym en Trakl, en door hen
van de andere dichters van het duitse expressionisme. (Zie ‘Marsman en het
expressionisme’, in DE DRAAD VAN ARIADNE, Amsterdam, 1966, pp. 23-32.)

Blz. 34
Odilon Redon: zie ook de passage over Odilon Redon in ZELFPORTRET VAN J.F.: ...dit
was mijn wereld. VW II p. 237. Voor andere invloeden, en in het bijzonder voor die
der Duitse expressionistische schilders, zie mijn essay MARSMAN EN HET
EXPRESSIONISME.

Blz. 36
Brieven: voor de volledige tekst, zie de eerste editie (1954),
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waar deze in hun geheel in facsimile zijn opgenomen. De vijf Brieven van de
handschrift-uitgave werden voor het eerst gedrukt in DE NIEUWE KRONIEK, 11 Februari
1922, met enkele varianten.

Blz. 37
Triptiek: werd in DE NIEUWE KRONIEK, 31 December 1921, gedrukt, echter niet meer
als prozagedicht, en zonder titels. Wending en Mijn Droom verschenen later in
VOORPOST onder de titel Purperen Schaduwen.
Val werd in VERZEN gedrukt onder de titel Einde.

Blz. 39
Ruimteschemer: de bundel zou als volgt zijn samengesteld:
Omtrekken: Schaduw, Vrouw, Heerscher
Brieven: Ronding, Kanteling, Raskolnikow, Bloei, Nacht
Triptiek: Wending, Mijn Droom, Val
Das Tor

Blz. 40
Bogo: Walter Pritzkow. Duits dichter, die Marsman in 1920 te Zeist had leren kennen.

Blz. 42
zijn ‘meesterwerk’, de oratio: dit ‘meesterwerk’ is niet verschenen. Uit een brief drie
jaar later waarin hij over zijn oratio spreekt, die in Den Gulden Winckel is verschenen,
blijkt dat men de Divagatie, DEN GULDEN WINCKEL, 15 Dec. 1921, p. 185-86, als
zodanig moet beschouwen. Hij schreef daarin trouwens: men neme deze en andere
aanduidingen als voorschot op mijn oratio pro domo, die nodig begint te worden. In
DGW verscheen nog een tweede Divagatie (1922, p. 53-54) en een Divagatie over
het Expressionisme (1921, p. 3-5).
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Blz. 43
Wending: onder deze titel zou het eerste gedeelte van de Triptiek in de
Havermans-editie verschijnen. Hier wordt echter waarschijnlijk de gehele Triptiek
bedoeld die reeds in Maart 1921 afgesloten was.

Blz. 49
H: Roel Houwink.

Blz. 52
Franz Marc: BRIEFE, AUFZEICHNUNGEN UND APHORISMEN, Berlin, 1920

Blz. 54
mijn atelier: Motzstrasse 69. Ik had het overgenomen van Max Dungert (1896-1945)
(voordien het atelier van Kandinsky) - een expressionistisch-cubistisch schilder die
zijn schilderijen ‘ruimtelijke composities’ noemde.
de Preussische Stil: van Moeller van den Bruck, toentertijd zeer bekend door zijn
inleiding tot de werken van Dostojewski, uitgegeven door de Piper-Verlag. Hij schreef
ook het conservatieve en anti-democratische boek DAS DRITTE REICH, 1923. Maar
Hitlers Derde Rijk was niet precies, wat deze Spengleriaanse Pruisische
conservatieven hadden bedoeld.
Vera: verscheen in DE VRIJE BLADEN jrg. 1931. In 1937, te Auressio, werkte hij het
geheel om aan de hand van een bewerking die E. du Perron destijds maakte. In
deze nieuwe versie zou het onder de titel: Hedda, een lyrisch verhaal, in zijn
VERZAMELD WERK verschijnen. Het was ook reeds geheel daarvoor gezet, maar werd
tenslotte toch niet in het VERZAMELD WERK opgenomen.
E. Du Perron las het manuscript en maakte er zeer kritische opmerkingen over,
maar vond toch - evenals oorspron-
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kelijk Ter Braak - dat Marsman de roman moest uitgeven. Zowel Du Perron als
Marsman hebben in de tekst zoals deze in DE VRIJE BLADEN (1931) is gepubliceerd,
ingrijpende veranderingen aangebracht. In deze nieuwe vorm zou de roman in 1933
bij Querido verschijnen. Marsman zag er echter van af. Toen enkele jaren later bij
Querido drie delen VERZAMELD WERK zouden verschijnen, was hij van plan de roman
Vera daarin op te nemen. De tekst werd opnieuw bewerkt, bekort, in feite
herschreven. Vera werd in Hedda herdoopt, met als ondertitel: Een lyrisch verhaal.
Het werd ook voor deze uitgave gezet; het zetsel besloeg eenenvijftig pagina's.
Maar tenslotte heeft Marsman de roman toch niet in zijn VERZAMELD WERK willen
opnemen.
(Vgl. mijn inleiding ‘De geschiedenis van Vera’, bij de uitgave H. Marsman, VIJF
VERSIES VAN ‘VERA’, verzorgd door Daisy Wolthers, Den Haag, 1962.) Door deze
uitgave kan men nu kennis nemen van Vera, zowel in de oorspronkelijke lezing van
DE VRIJE BLADEN als in de laatste, sterk afwijkende versie van 1937. De annoteringen
maken het voor de literairhistorisch geïnteresseerde lezer mogelijk alle tot dusver
bekende stadia te volgen die Vera vanaf het eerste handschrift tot de laatste
drukproef heeft doorgemaakt.

Blz. 56
Men kent R.H.: Henriette Roland Holst
Clarté-artikel: CLARTÉ, 20 mei 1921
De randen van Zinzendorf: Zeist

Blz. 58
(weisse Kuh!): er bestaat geen schilderij van die naam van Marc. Er is wel een
‘Weisse Kuh’ van Ernst Ludwig Kirchner, uit 1923. Vermoedelijk bedoelde Marsman
het schilderij ‘Die gelbe Kuh’ van Marc.
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Cendrars: In zijn artikelen in DE NIEUWE KRONIEK verwijst Marsman naar de ‘Dix-neuf
poèmes élastiques’ van Blaise Cendrars, die in 1919 waren verschenen.
Over Franz Marc, Aanteekeningen: DE NIEUWE KRONIEK 5 en 19 April 1913

Blz. 59
over het expressionisme: het is wellicht nuttig eraan te herinneren, dat het
expressionisme dat dikwijls als een begeleidings-verschijnsel, of als een gevolg van
de eerste Wereldoorlog wordt beschouwd, er in beginsel aan vooraf ging. Georg
Trakl was geboren te Salzburg, 3 Februari 1887, en dus 27 jaar oud toen hij bij het
uitbreken van de oorlog werd opgeroepen. Hij stierf in het veldhospitaal in Krakau
in de nacht van 3 op 4 November 1914, waarschijnlijk ten gevolge van een te grote
dosis vergif. Georg Heym, in hetzelfde jaar als Trakl geboren te Hirschberg in Silezië,
verdronk bij het schaatsenrijden op de Havel in Januari 1912. August Stramm,
geboren 1874 in Münster in Westfalen, sneuvelde op 1 September 1915 in Rusland.
Ernst Stadler, geboren 1883, in Colmar, docent in de duitse taal en literatuur te
Straatsburg, sneuvelde in het begin van de eerste Wereldoorlog. DER AUFBRUCH
verscheen in 1914.
In een herdruk van zijn in 1919 samengestelde anthologie
MENSCHHEITSDÄMMERUNG, Symphonie jüngster Dichtung, schreef Kurt Pinthus (April
1922), dat hij besloten had geen veranderingen in de bloemlezing aan te brengen,
niet alleen omdat de voornaamste waarde van het werk uit zijn eenheid bestond,
omdat men het gevoel had dat men hier te doen had met ‘ein geschlossenes
Dokument für das aufgewühlte Gefühl und die dichterische Ausdrucksform einer
zeitgenössischer Generation’, maar ook omdat hij moest inzien, dat
MENSCHHEITSDÄMMERUNG ‘nicht nur ein geschlossenes, sondern ein
abgeschlossendes, abschliessendes Dokument dieser Epoche ist’.
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Blz. 60
door de auteur zelf... bekostigd: Evenmin als Marsman kon Slauerhoff voor zijn
gedichten een uitgever vinden, althans niet zonder de uitgave zelf te bekostigen.
‘Hoorde met genoegen dat je Hollandse uitgaven in Germania voorvecht. Kan ik
eventueel in je uitgeversgunst delen?’ schreef Slauerhoff mij. Zijn bundel ARCHIPEL
werd ook door mij in Berlijn gedrukt.

Blz. 61
Heerscher: dit gedicht werd tenslotte niet opgenomen. Voor het eerst gedrukt in DE
NIEUWE KRONIEK (28 Januari 1921) en later herdrukt in de bundel PARADISE REGAINED,
en in VW. Deze tekst vertoont varianten met die van de door J. Havermans in hout
gesneden versie, die in MARSMAN EN HET EXPRESSIONISME, p. 20-21, is
gereproduceerd.
Wending: het eerste gedeelte van Triptiek.
Blauwe Tocht III: werd toch opgenomen; ook in PARADISE REGAINED herdrukt, echter
zonder onderverdeling I, II, III

Blz. 62
dat Grieksche motto: ho d'èie nukti wewoikoos (ILIAS A, vs. 47)
Avondstad: dit gedicht werd onder de titel Stralsund bij Nacht in DE GIDS gepubliceerd
(Mei 1923); herdrukt onder de titel Stralsund in VOORPOST.
Een ander gedicht, eveneens getiteld Stralsund, verscheen in DE NIEUWE KRONIEK,
22 Maart 1923, herdrukt in PARADISE REGAINED en in VW. Marsman veranderde
dikwijls de titels van zijn gedichten en gebruikte soms dezelfde titels voor
verschillende verzen.
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Blz. 64
een kort stuk proza: Vaarwel! - Laatste groet aan Den Vliegenden Hollander. - [...]
DE NIEUWE KRONIEK, 2e jrg. nr. 20, 25 Jan. 1923. Enkele jaren later publiceerde hij
een korte novelle, DE VLIEGENDE HOLLANDER, Utrecht 1927 (De Domserie, I),
oorspronkelijk verscheenen in DE VRIJE BLADEN. Het probleem van de Vliegende
Hollander is hem steeds blijven fascineren. In het laatste jaar van zijn leven hield
hem dit opnieuw bezig. Toen hij aan TEMPEL EN KRUIS werkte, begon hij aan een
prozastuk, ook weer onder de titel De Vliegende Hollander, met als thema het
probleem van de opstandige tegen God en de uitverkiezing. Naar aanleiding van
de Vliegende Hollander schreef hij in een particuliere brief: Hoe ‘atheïstisch ik dan
ook ben, een buitenmenschelijke (al)macht kan ik natuurlijk niet ontkennen; dat
deden ook de Grieken niet, integendeel zelfs. Bij hen waren zelfs de Goden aan de
Moira (= ± het noodlot) onderworpen. In dezelfde tijd bereidde hij een roman voor
over Judas, die speelde tijdens het leven van Jezus.
Alle titels... moesten vervallen...: In de tweede druk van VERZEN (PARADISE REGAINED,
1927) zijn de titels Ruimteschemer, Droomkristal, Seinen toch weer als titels voor
de drie groepen gebruikt.
de Schoor: werd zonder de eerste strophe opgenomen onder de titel Robijn. In
latere edities niet herdrukt.

Blz. 66
Romanisches Café: Marsman zond mij het gedicht als ‘calligramme’ op een briefkaart,
in facsimile gereproduceerd in dit boek. Een andere ideogrammatische versie werd
gedrukt in AVONTUUR, April 1928.
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Blz. 67
Jacques: J.C. Bloem
Over Trakl: Marsman schreef over Trakl in DE GIDS (1923), herdrukt in DE
ANATOMISCHE LES (Bussum 1926) en, bekort, in het VERZAMELD WERK III. Een
manuscript van een vroeger artikel over Trakl werd door mij opgenomen in MARSMAN
EN HET EXPRESSIONISME.
Over Georg Heym: DE NIEUWE KRONIEK, 22 Maart 1923 (ged. 1922)
Over August Stramm: DE NIEUWE KRONIEK, 8 Februari 1923 (naar aanleiding van de
gedichtenbundel: DU, Liebesgedichte, Dritte Auflage, Verlag Der Sturm, Berlin 1919)

Blz. 68
Behalve Gertrude ook Stralsund, Freiburg, Milow, Dordrecht en Dood: al deze
gedichten zijn later, soms met varianten, in VOORPOST herdrukt. De titel van het
gedicht Dood werd veranderd in Pijn; het verscheen oorspronkelijk in DE NIEUWE
AMSTERDAMMER, November 1920

Blz. 71
Cor: Cor Verwey, een onzer jeugdvrienden uit Zeist (1902-1944). Studeerde in de
rechten te Utrecht.
‘où Guillaume est tout étonné’: geciteerd bij Herman van den Bergh (uit Jean
Royères artikel over Apollinaire in de MERCURE DE FRANCE): ‘Over Guillaume
Apollinaire III’, DE VRIJE BLADEN, Eerste Jaargang, afl. 3. Amsterdam, 1924, p. 142

Blz. 73
Uilenspiegel herrezen: DEN GULDEN WINCKEL, 1920, p. 78
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Blz. 74
P.N. van Eyck: in zijn bespreking in DE GIDS van 1 Juni 1924, p. 410-418. Op 1 Nov.
1924 schreef Marsman aan P.N. van Eyck: Niemand heeft zoo volkomen en
nauwkeurig mijn werk begrepen, niemand de positieve en negatieve qualiteiten zoo
scherp gezien, geloof ik -; met name verheugde het mij, dat U de quaestie der
‘moderniteit’ negeerde, en rechtstreeks op het werk afging; en niet minder, dat U
het on-impressionistisch karakter der 3e groep zoo overtuigend bewezen hebt (en
mij daarmee verdedigd tegen de opvattingen o.a. van Verwey en Bloem daarover).
(BRIEFWISSELING, p. 12)

Blz. 76
welke reacties en welke sensaties: zo schreef b.v. Beb Vuyk: ‘Verzen, een klein
rood boekje lag op het groene tafelkleed van de Openbare Leeszaal. Ik was
zeventien, een HBS-kind, opstandig en ongewend, geteisterd door dromen en
onmachtig een vorm te vinden voor mijn verhalen. Hij was een jong student, wiens
rhythme als een zweep de hemelruimte in gierde. Hier steeg een mens tegen alle
wetten van een schoolse natuurkunde omhoog om rond te tuimelen in de luchtledige
ruimte van het heelal. Ik had deze gedichten lijfelijk ondergaan en ze openbaarden
mij de magie van het woord. Ze hebben mijn dagen vreemd gemaakt en mijn nachten
betoverd en mij apart gezet tussen de mensen. Ik was een vreemdeling in deze
wereld en ik moest schrijven om niet verloren te gaan. Schrijvend begon ik mijn
vorm te vinden. Iedere avond, iedere nacht trachtte ik te werken. In de wanhoop
van de onvruchtbare uren las ik Marsman. De magie van het woord rukte mij binnen
de betoverende en onzichtbare cirkel van de vervoering’ - (‘In Memoriam H.
Marsman’, BATAVIAASCH NIEUWSBLAD, 2 Juli 1940)
zoals Engelman eens schreef: ‘Werkelijk was het grote avontuur der jeugd in deze
Verzen aanwezig, en de maker was
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zich daarvan ook, met een naïef narcisme, bewust: hij ging onder zijn vrienden rond
als een bijzondere zaakgelastigde der Schoonheid, hij deed denken aan een soort
van Grand Meaulnes, maar meer panisch, en zonder diens teederheden’. (Jan
Engelman, ‘De Poëzie van Marsman’, GROOT NEDERLAND, Juli 1938, p. 7)

Blz. 77
George's beroemde kwatrijn: ‘München’
Mauern wo geister noch zu wandern wagen.
Boden vom doppelgift noch nicht verseucht:
Du stadt von volk und jugend! heimat deucht
Uns erst wo Unsrer Frauen türme ragen.

Blz. 78
De Vreemde Bloem: Het gedicht is opgenomen in de bundel PARADISE REGAINED
maar zonder de eerste vijf regels van de eerste strophe.
zij bloeide éénen nacht
een donker-gloeiend, fluisterend geheim
van scheemrend bloed en zacht kristallen schauw,
daarin de dronkenschap zich openbrak,
die in haar wortels sliep
een steile, raadselige bloei eenzaam, en ongezien -

De Vreemdeling: gedrukt in PARADISE REGAINED. In de gedrukte tekst luidt de laatste
regel: roept voor de derde keer.
krampachtige prussianismen: de uitdrukking was van Herman van den Bergh.
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Blz. 79
Slau: J. Slauerhoff

Blz. 80
de ‘actie’ tegen C.: Dirk Coster
candidaatsgraad: Marsman deed 13 Juni 1924 zijn candidaatsexamen.
Oratio pro domo: ROTTERDAMSCH STUDENTENBLAD, 22 April 1921
D.G.W.: DEN GULDEN WINCKEL

Seroen: Berthe Seroen (1882-1956) verwierf in de jaren twintig een grote bekendheid
door haar concerten met Evert Cornelis, waar zij o.m. vrijwel alle liederen van de
moderne Franse componisten, Debussy, Ravel, Caplet, zong, die daarvóór in
Nederland zo goed als onbekend waren.
die ‘Liederen’: DRIE LIEDEREN, muziek van Paul F. Sanders, gedichten van H.
Marsman, Broekmans en Van Poppel te Amsterdam, 1924. Op muziek waren gezet:
Berlijn, Amsterdam en Weimar.
kletsklubs: in December 1924 was de kring van vrienden van DE VRIJE BLADEN:
‘De Distelvinck’ (met ck), waarvan Marsman ook een der vier bestuursleden was
en waarvan de leden uit medewerkers van DE VRIJE BLADEN bestonden, opgericht
met de bedoeling tevens in bredere kringen belangstelling voor het blad te winnen.
Er werd een aantal lezingen georganiseerd en verder baarde ‘De Distelvinck’ enig
opzien door met veel propaganda een lezing aan te kondigen van de Prinz von
Theben (Else Lasker-Schüler), welke echter niet door kon gaan, aangezien zij
tenslotte niet verscheen, en buitendien door een geruchtmakend Midzomernachtfeest,
in Blaricum te vieren.
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Tegen het einde van 1925 bedankte Marsman echter als bestuurslid en als lid.

van Van Eyck tot Marsman: NIEUWE GELUIDEN. Een keuze uit de poëzie van na den
oorlog (1918-1923) bijeengebracht en ingeleid door Dirk Coster. Arnhem, 1924.
Mijn 2e Bundel: PENTHESILEIA, Arnhem, 1925

Blz. 82
ik moet weer eens weg uit Holland: hij had plannen gemaakt om naar Parijs te komen
en hij wilde buitendien naar Spanje. Maar zijn reis hing, naar hij 10 April 1925 schreef,
ten dele af van Slauerhoff, die in die tijd een zeer geschikte tandartsenbaan in
Haarlem had; maar zoo juist krijg ik bericht, dat hij - die verdomde tegendraadsheid!
- daar weg wil: en zich vestigen op Vlieland. Van zijn beslissing hangt nu af, of hij
de maand juni vrij heeft. Zoo ja, dan zou hij met mij om Spanje varen, en van
Barcelona naar Parijs gaan, waar ik dan een paar weken bij jullie hoopte te kunnen
blijven. Je zult zeggen: vaar alleen om Spanje - maar ik vermoed helder, dat S. mij
niet financieel assisteert als hij niet mee gaat. Op die financieele assistentie was
alles gebaseerd. Ik moet nu dus afwachten, en schrijf je zoo gauw ik iets stelligs
schrijven kan, wat met S. altijd héél moeilijk is. Ik verlang er hard naar, met je in
Parijs te zijn. ...Ik voel mij, na de litteraire campagne van dezen winter, wel weer
volkomen los van Holland; maar je loopt altijd de kans je vroeg of laat weer al te
serieus met de rommel in te laten, en buitendien: ‘de reis is de eenige hemelvaart,
die ons nog rest’. - ...Hoe staat het met de studie over Bakoenin, over Dostojewski's
politieke opvattingen. Men begint in Rusland D's archief te publiceren, daar komen
bizonder interessante dingen uit te voorschijn. - ...Zond ik je mijn opstel over Rilke?
hierbij een kort ding over Büchner. ...Ik logeer dikwijls in A'dam; ontmoet daar Joris
[Ivens] nogal eens, dat is
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heel gezellig. Binnenkort ben ik zijn gast in Nijmegen, waar ik een lezing zal houden
voor een Jong-Katholieke groep. - ...Ik wilde eigenlijk het liefst in het voor- of najaar
in Parijs zijn. Maar weer is het wachtwoord: nous verrons - dezer dagen zou ik de
proeven krijgen voor die Palladium uitgaaf; maar dat zijn ook zulke bliksemse
vluggerds.
Van zijn reis naar Spanje kwam niets, noch van de reis naar Parijs. Hij bracht de
zomer in Katwijk door. Maar in September maakte hij een korte reis naar de
Provence: Arles, Avignon, Nice, Marseille; verder naar Aix-les-Bains en Grenoble.
Vandaar kwam hij naar Parijs en logeerde bij mij. In December herhaalde hij zijn
bezoek en wij bespraken toen mijn antwoord op zijn Thesen.
Die anthologie van C[oster]: dit had betrekking op de eerste druk. In latere drukken
is de inleiding omgewerkt en zijn de passages die Marsman betreffen en ook de
keuze van de gedichten voortreffelijk. Zonderling genoeg is echter deze veranderde
inleiding in de latere drukken gedateerd gebleven als in de eerste: Mei 1924. Dit
stichtte te meer verwarring, omdat er bovendien nog voorberichten bij de 2de en
3de druk aan werden toegevoegd.

Blz. 83
De Tweesprong: DE VRIJE BLADEN, December 1925. Herdrukt in: DE LAMP VAN
DIOGENES, Utrecht 1928, p. 86-89

Blz. 84
Ik heb hier in dit... land: VW III p. 237

Blz. 85
Thesen en Anti-thesen: voor de volledige tekst zie p. 141 e.v.
omschreven ten dienste van... Ter Braak: Menno ter Braak had eveneens onder de
titel van Anti-thesen. (DE VRIJE BLA-
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jrg. 3, Februari 1926) op de beschouwingen van Marsman geantwoord. Die
andere stukken, schreef Marsman mij, waren persoonlijke stukken, die ik op deze
wijze in één moeite door beantwoord.
DEN,

Waarom ketters?: Menno ter Braak, VERZAMELD WERK, Amsterdam 1950, dl. I p. 356
e.v.

Blz. 86
Maandschrift voor Katholieke Reconstructie: de waterstaatkundige ondertitel - de
uitdrukking is van Gerard Bruning - verdween in September 1926.
De essayist Bruning: in zijn artikel ‘Mensen van de Koningsstam, De vriendschap
tussen H. Marsman en Gerard Bruning’, (DE GIDS, September 1959, p. 110-141)
heeft Piet Calis de brieven van Gerard Bruning aan Marsman in extenso
gepubliceerd. Men kan ze daar nu in hun geheel nalezen. De schrijver merkt o.m.
op, dat ik, door van Gerard Bruning als de apologeet van de groep te spreken en
ook door wat er in dit verband op volgt, een onjuiste suggestie heb gedaan wat
betreft de rol, die Gerard Bruning heeft gespeeld. Calis schrijft: ‘Intussen heeft het
feit, dat de “paganist” Marsman juist in deze jaren zeer dicht naderde tot het
katholicisme, in brede, uiteraard vooral niet-katholieke kring de mening doen
postvatten, dat Brunings contact met Marsman voornamelijk apologetisch gericht
was, en dat deze laatste onder invloed hiervan tot een levensinstelling kwam, die
in feite niet de zijne was en ook tóen niet tot zijn diepste wezen behoorde.’ (p. 136.)
Na een uitvoerig citaat uit DE VRIEND VAN MIJN JEUGD (zie hiervóór p. 85-86) vervolgt
Calis: ‘Het schijnt mij toe, dat Gerard Bruning hier in onmiddellijk verband met zijn
vriendschap met Marsman te veel gezien wordt als “de apologeet van de groep”.
Het is zonder enige twijfel waar - en de briefwisseling is er om het te bevestigen -,
dat Bruning zijn vriend
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aanspoorde om “terug te keren tot het Christelijk geloof, dat eens creatief en naar
alle zijden werkzaam was geweest”, maar dit gebeurde niet op de wijze die Lehning
suggereert. Lehning stelt het voor, alsof het initiatief hiertoe vrijwel uitsluitend van
Gerard Bruning is uitgegaan en dat aan Marsman een bepaalde geesteshouding
opgedrongen werd.’...‘De rol van Gerard Bruning in deze ontwikkeling is dan
misschien die van een soort concretisatie-punt geweest. In hèm zag Marsman de
andere mogelijkheid. In hèm zag Marsman deze mogelijkheid bovendien verwerkelijkt
in de voor hemzelf meest aantrekkelijke gedaante: met een woedende leefdrift, een
hartstochtelijk ervaren van alles wat deze wereld goed maakt en schoon. Bruning
was niet de bewerker van Marsmans toenadering tot het katholicisme; hij was slechts
de vriend, in wie Marsman de mogelijkheid vermoedde van een oplossing.’

In Memoriam Gerard Bruning: DE GEMEENSCHAP, October 1926. Gerard Bruning
(†-8.10.26). Marsman schreef ook een inleiding tot Brunings nagelaten werk.
(NAGELATEN WERK. Samengesteld en ingeleid door Henri Bruning en H. Marsman,
Nijmegen 1927)
flirtation met Rome: zoals andere critici vóór hem maakt Calis bezwaar tegen mijn
uitdrukking ‘flirtation met Rome’. ‘Deze geestelijke worsteling’, schrijft hij,
*
‘bagatelliseren tot “een flirtation met Rome”, zoals Lehning op blz. 112 van zijn boek
doet, geeft daarom blijk van weinig begrip van de situatie, waarin Marsman in die
jaren verkeerde.’ Bagatelliseren was niet mijn bedoeling; de crisis, die mede hierdoor
in onze vriendschap ontstond, zou dan onverklaarbaar zijn. Terecht legt Calis er de
nadruk op, dat Marsman in die tijd in een crisis verkeerde. Afgezien van redenen
van zeer persoonlijke aard hing dit samen met zijn angst, dat zijn dichterschap

*

Eerste druk, 1954; hier p. 86
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slechts een puberteitsverschijnsel zou zijn, en het was in deze tijd, dat hij zijn zgn.
vitalisme ook als literair program ontwikkelde. Het probleem, dat hem in laatste
instantie bezig hield - en dat was ook het probleem, dat hem tot de Christelijke
problematiek bracht - heeft hij zelf in TEMPEL EN KRUIS geformuleerd met de woorden:
wat is een bestaan zonder duur
een vlam die verduistert tot as?

Hoever de toenadering van Marsman tot het katholicisme is gegaan, is een niet met
zekerheid te beantwoorden vraag - te bewijzen is hier weinig. Ik zelf heb nooit geloofd
- en verscheidene van zijn vrienden delen die mening - dat Marsman werkelijk
katholiek zou worden, en ik heb er ook niet aan geloofd, dat hij het zelf geloofde.
Calis schrijft overigens: ‘Het katholicisme, zoals het in wezen is, heeft hij intussen
nooit gekend,’ en een van zijn toenmalige intieme katholieke vrienden is van mening,
dat niets wees op een neiging van Marsman ook het katholieke dogma te aanvaarden
en dat, wat hem aantrok, iets anders was dan de essentie van het katholicisme. In
DE VRIJE BLADEN verscheen toentertijd de volgende dialoog met Marsman:
A.D.: Jij wordt nooit katholiek! H.M.: (tegenstribbelend) En waarom niet?
A.D.: Het zou te lang duren voor je paus was!
Zijn toenadering tot het katholicisme hing m.i. samen met een op het verleden
gerichte utopie, en kwam voort uit een reactie op een wereld, die hem niet vermocht
te inspireren en uit een verlangen naar een gemeenschap van een ‘bezield verband’,
naar een hiërarchische orde, die hij enerzijds in de kerk en anderzijds in autoritaire
politieke stelsels meende te vinden. Er was echter bij dit alles in Marsmans houding
een dubbelzinnigheid, die verscheidene van zijn niet-katholieke vrienden bevreemdde
en irriteerde. Een van hen, Menno ter Braak,
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heeft deze dubbelzinnigheid - en het is déze dubbelzinnigheid, die aan de uitdrukking
‘flirtation met Rome’ ten grondslag ligt - in een brief van 21 October 1926 aan
Marsman met de volgende woorden tot uitdrukking gebracht: ‘Gisteren... je In
Memoriam Gerard Bruning [gelezen]... Conclusie: Je kunt nu voor je latere biografen
niet anders meer doen dan ten spoedigste zitting nemen in de Heilige Vesting,
waarvan je je tegenwoordig openlijk als Verdediger, Apostel etc., opwerpt. ...Mijn
paganistisch hart treurt en hoopt, dat je als wijlen Radboud je voet nog op het laatste
moment uit het doopvont zult terugtrekken. Bedenk toch in Godsnaam wat het botte
complex Ecclesia is en keer tot ons terug! Maar doe jedenfalls één van tweeën nu
absoluut en laat je niet door het publiek als een vertederde onbekeerde bekeerling
aangapen. Wat mij betreft: nog steeds liever Turks dan Paap; maar nog liever Paap
dan deze halve adoratie, deze reclame voor een zaak, waar je geen aandelen in
hebt!’

Blz. 87
Altijd is de poëzie: KB 68 D 6, p. 14
gesprek van Albert Kuyle: DE GEMEENSCHAP, September 1928

Blz. 88
een ‘open brief’: ‘Brief aan de dichter H. Marsman’, DE BEZEM, fascistisch weekblad
voor Nederland, eerste jrg. nr. 43, 28 September 1928
Erich Wichman: overleed 1 Januari 1929

Blz. 89
den ontroerend menschelijken brief: Erich Wichman schreef hem o.m.:
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Prinsengracht 663,
ingang Molenpad,
A'dam.
6 Mei '20.
Geachte Heer Marsman: Uw werk heeft voor mij het gebaar van het grote: het
‘driedimensionale’, de zwaai, het grote gebaar. Het heeft die eigenschappen als
geheel, maar ook in elk onderdeel - in den goeden, maar ook (nog) in den slechten
zin. Uw gedichten (ik ken behalve die [U] mij zond ook enige die mijn vriend
Havermans voor de Coornschure in hout sneed) willen nog te veel lijken wat zij in
werkelijkheid al zijn - ik zou bijna willen zeggen: zijn caricaturen van zichzelf. Dat
hindert echter volstrekt niet. [KB 68 D 86 nr. 2/1]

Dezen romein: VW III p. 100

Blz. 91
Geen schurk, die niet bad in zijn hart: Voor de tekst ben ik dank verschuldigd aan
de heer Albert Vigoleis Thelen, die zich deze regels herinnerde uit de dagen, die
hij met Marsman doorbracht toen deze aan TEMPEL EN KRUIS werkte.

Blz. 92
enkele artikelen in i 10: een bespreking van een boek van en over Gorki (i 10, nr.
15, October 1929) en MANHATTAN TRANSFER (i 10, 21-22 Juni 1920). Hierover schreef
hij mij: ik kreeg Manhattan Transfer van John Dos Passos persoonlijk uit Providence.
Het is boeiend, en roman-technisch merkwaardig. Levensbeschouwingen hoeven
er niet bij aangeroerd of omgeroerd.
zijn artikel: Gorter, i 10, October 1928
mijn artikel: ‘Herman Gorter’, i 10, Februari 1929
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Blz. 93
zijn grote essay: Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn Poëzie. Amsterdam, 1937;
herdrukt in VW IV. In dit essay nam hij een groot gedeelte op van zijn in i 10
gepubliceerd artikel, ondanks het feit, naar Marsman schreef, dat deze beschouwing,
zelfs nadat ik haar op enkele punten gewijzigd heb, hier en daar afwijkt van mijn
huidige mening.

Blz. 95
dichten over den dood: VW II p. 56 e.v.
Proeve van Zelfcritiek: GROOT NEDERLAND, nr. 7, Juni 1938; VW III, 1947.

Blz. 97
Marsman als apollinische persoonlijkheid: S. Vestdijk, ‘H. Marsman als Apollinische
persoonlijkheid’, DE POOLSCHE RUITER, Bussum, 1946
Praeludium Mortis: DE GIDS, jrg. 86, Mei 1923, p. 332 e.v.

Blz. 99
ik ben... tot in mijn critieken: VW II, p. 195
Ik geloof: Georg Büchner, VW III p. 56 e.v. Oorspronkelijk in: DE ANATOMISCHE LES,
1926, p. 22-23

Blz. 100
zijn wereldbeeld: Over Jean Paul, DE NIEUWE KRONIEK, 18 Juni 1921
Zijn leven op aarde: Over Novalis, DE ANATOMISCHE LES, 1926, p. 11-15
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Blz. 101
zijn verlangen naar den dood: VW III p. 52

Blz. 105
overbodige ballast: Slauerhoff was hem in deze procedure reeds voorgegaan.

Blz. 106
gedicht over Gorter: Gepubliceerd in GROOT NEDERLAND, nr. 12, December 1938.
Marsman heeft dit gedicht bekort door de eerste tien regels te schrappen. Zie:
DICHTERS VAN DEZEN TIJD (13e dr. 1939), samengesteld door J. Greshoff. Herdr. in
VW I, 159.

Blz. 107
die wij soms doorgesneden dachten: In het voorjaar 1938 had Marsman mij zijn
VERZAMELD WERK toegezonden, naar aanleiding waarvan ik hem onder meer schreef:
‘Ik moet je nog steeds bedanken voor de toezending van je Verzameld Werk. Enige
tijd geleden zag ik in de krant een lezing van jou aangekondigd, en dacht, dat je
dus weer in het land was tot ik voor kort van Menno hoorde, dat je al lang weer naar
het buitenland vertrokken was. Ik hoop dus dat dit epistel je weer via je uitgever zal
bereiken, - Met veel belangstelling herlas ik een en ander - je “critisch” Proza
bewonder ik tenslotte, ten dele, toch meer dan je Proza tout court; een verrassing
overigens was voor mij de poëzie uit de “laatste” periode - vermoedelijk wel de
mooiste verzen, die je schreef en die ik tot nu toe nog niet had gezien. Ook je
Zelfportret had uit de aard der zaak mijn bijzondere belangstelling, te meer daar ik
dikwijls bij mijzelve zei: maar ben ìk dat niet. Zo is er veel wat mij zeer verwant is,
- onze jeugd alleen? maar het is alles zeer ver, voor mij verder dan ooit. Ik ben zeer
wijs geworden, ik weet althans geen ander woord voor deze Einstellung en
gezindheid, waar bij men voortdurend het eigen
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leven bewust overziet. Te prefereren vind ik een dergelijke toestand niet, maar die
schijnt bij deze leeftijd te horen; al zullen persoonlijke ervaringen en omstandigheden
er niet vreemd aan zijn [...].’
Hij antwoordde mij in dezelfde maand met een uitvoerige brief vanuit Les Milles
(B. du Rh.): [...] Ik ben verheugd over je waardeering voor mijn latere verzen, en
wat de rest betreft - met je appreciatie ben ik het alleen in zooverre oneens, dat mij
aan mijn proza zondermeer vooral hierom veel gelegen is, dat het een kans biedt
voor later. Ik denk vooral aan het Zelfportret (en aan Teresa). Juist de bewustwording
waar jij over schrijft houdt voor mij het tegendeel van de sterilisatie in, die men vaak
in dat proces van bezinning ziet, maar juist een doorbraak. Ik geloof dan ook, dat
wat jij berusting en ‘wijsheid’ noemt, later ook bij jou zal blijken het tegendeel van
een abdicatie te zijn. [...]
Vroeg of laat zal ik ‘zoo God wil en wij leven’ een boek moeten schrijven dat hoe
autobiografisch dan ook, toch ook ‘de wereld’ in mijn werk betrekt - ‘mijn wereld’
althans, zoodat - als het lukt - ook het ‘objectieve’ element tot zijn recht komt. Ik
voel weliswaar niets voor ‘tijdsromans’, maar er staat mij een mogelijkheid voor
waarin het tijdselement zoodanig verwerkt wordt, dat men het later niet als een
stoornis ondervindt, waarover men zich beter in statistieken en historische
(school)boeken oriënteert. Maar goed, waarom ik je hierover schrijf is dit: ook als
ik hier niet toe kom, en jouw jeugd - ik had gedacht tot aan je moeders dood, omdat
ik je daarna helaas te ‘fragmentarisch’ gekend heb - niet als ‘schakel’ in een reeks,
maar in een apart verhaal zou behandelen, zou je mij daarbij willen helpen? Niet
alleen met materiaal, maar ook met gesprekken erover? Laat, als je ze nog niet
hebt, die kisten met dagboeken etc. dan tegen dien tijd eens uit Z. komen.
In elk geval zal ik je dit maal laten lezen wat ik schrijf, voordat het gepubliceerd
wordt. Denk er eens over - haast heeft
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het natuurlijk niet. Hoewel ik een week geleden, tusschen ander werk in, ineens
notities ging maken[...].
dat wij de merken ruilen van ons hart: regel uit het gedicht Madonna
‘Uren met Spengler’: Deze bloemlezing is niet verschenen.

Blz. 108
P.M.: Paul Oscar Martin, een van onze jeugdvrienden uit Zeist. (Zeist 27.1.1900 Singapore 19.3.1943). Op het kerkhof der Hernhutter gemeente te Zeist is een
gedenkplaat voor hem aangebracht.
de inleiding (van Slauerhoff): gepubliceerd in J. Slauerhoff, VERZAMELDE WERKEN,
Gedichten I, Rotterdam 1940. De inleiding is gedateerd: I-IX-1939.

Blz. 109
de inleiding tot zijn vertaling...: Inleiding bij Aldus sprak Zarathoestra, ms. 27 pp. Hij
corrigeerde de drukproef in St.-Romain. Het boek verscheen bij de Wereldbibliotheek,
echter pas in April 1941.

Blz. 110
gedenkboek-De Ligt: BART DE LIGT, 1883-1938, Arnhem 1939.
op weg naar Engeland: voor de nadere omstandigheden van Marsmans mislukte
poging vanuit Frankrijk naar Zuid-Afrika te gaan, zie J. Greshoff, ‘Marsman en
Zuid-Afrika’, STANDPUNTE, jrg. 9 nr. 2, p. 31-40 (ook J. Greshoff, VOLIÈRE,
's-Gravenhage 1956, p. 129-141).
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Achterberg's bede: eerste regel uit het eerste In Memoriam-gedicht, gedateerd Mei
1940:
Red Marsman, die in Frankrijk woont, o God.
Geef hem een tempel om naar toe te vluchten.
Een kruis om het te kussen, als het moet.
Gij kent de kogels en parachutisten,
die springen in zijn lot.
Wie eens met Uw soldaten heeft gevochten,
is voor een andere overmacht te groot.
Schrijf zijn gedichten tegen Uwe luchten
en leg Uw vingers voor dit domme lood.

Blz. 111
‘Im Kriege sind wir alle gleich’: Franz Marc, BRIEFE, AUFZEICHNUNGEN UND
APHORISMEN, Berlin, 1920, p. 143

Blz. 114
‘wat hij heeft gewild’: ontleend aan de eerste strophe van het gedicht ‘Ook Marsman’
door A. Roland Holst:
Ik denk, nu de wind wild
om het huis te keer gaat,
aan wat hij heeft gewild,
aan waar hij nog voor staat
woord voor woord,
onverhoord.

Ik ben nu 35: H. Marsman en S. Vestdijk, HEDEN IK, MORGEN GIJ, Amsterdam, 2e
druk, 1947, p. 153-154

Blz. 115
Ik wil niet beweren: H. Marsman, EEN BRIEFFRAGMENT OVER ZIJN VERZAMELD WERK
[Utrecht, 1945], 7-8 (Brief
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aan C. Leeflang, gedateerd Auressio, 24 November 1937)

de Gide-vertaling: André Gide, DE IMMORALIST, Amsterdam, 1935

Blz. 116
regenererende klimaat van Nietzsche: in de bespreking van TEMPEL EN KRUIS
(RANDSCHRIFT, 1951, p. 53-57) heeft D.A.M. Binnendijk er op gewezen, dat aan de
totstandkoming van het poëtische thema van TEMPEL EN KRUIS, behalve de
omzwerving door Europa en Noord-Afrika, vooral de lectuur en bestudering van
Joodse geschriften en studiën over oud en nieuw christendom van cultuurphilosophen
als Nietzsche en Burckhardt een niet te onderschatten aandeel heeft gehad. - Ik
mag aannemen dat in dit verband ook van een invloed op zijn levens- en
wereldbeschouwing kan worden gesproken.

Blz. 117
brieven... aan Gerard Bruning... teruggevraagd: Piet Calis (p. 139) is van mening,
dat deze voorstelling een onvolledige interpretatie van de feiten is. ‘Toen Marsman
zijn brieven terugvroeg - dádelijk na de dood van Bruning - had hij met zijn
katholicerende periode nog lang niet “afgerekend”. Zijn geschriften uit die tijd spreken
wat dat betreft een duidelijke taal. Eerst vele jaren later zou hij er anders over gaan
denken. Als hij zijn brieven aan Gerard Bruning dus had willen vernietigen toen hij
ze terugvroeg, was dit niet omdat hij de periode 1925-1926 “duister en beschamend”
vond - want hij leefde er nog volledig in -, maar wellicht omdat hij zijn vertrouwelijke
brieven aan Gerard Bruning niet graag in de handen van anderen zag. Een
bevestiging hiervan is de omstandigheid, dat Marsman de brieven - toen hij ze weer
in zijn bezit kreeg - niet onmiddellijk vernietigde, maar ze nog jaren onder zijn beheer
hield’.
De mededeling, dat Marsman zijn brieven ‘na de dood van
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Gerard Bruning’ had teruggevraagd, en ook de termen ‘duister en beschamend’
werden mij gedaan door Rien Marsman (†20 October 1953), toen ik met haar deze
episode in de zomer van 1941 te Oxford besprak. Ook indien men de veronderstelling
juist acht, dat Marsman deze brieven alleen dáárom onmiddellijk heeft teruggevraagd
om ze niet in andere handen te laten (ze waren in het bezit van Henri Bruning) en
hij ze pas later - op een blijkbaar onbekend tijdstip - heeft vernietigd, toch blijven er
veel vragen open. Terecht wijst Calis er echter op, dat toen Marsman de brieven
terugvroeg, hij nog niet met deze phase had ‘afgerekend’.

Het [...] klimaat van Nietzsche: Vgl. het slot van zijn Inleiding tot Zarathoestra:
Nietzsches filosofie is noch uitsluitend een dithyrambisch wetboek, noch alleen een
hybridische polemiek met de moderne cultuur of een ondubbelzinnig toekomstvisioen,
maar een ononderbroken doorborend vragen naar de waarde van den mens en het
menselijk bestaan, een eindeloos voortschrijdend dialectisch proces, dat deze
waarde tot inzet heeft - maar meer dan dit alles: een regenererend, menselijk en
filosofisch klimaat.

Blz. 162
in ‘Elsevier’: in ELSEVIERS GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT, onder redactie van Herman
Robbers, verscheen in September 1921 van Marsman het gedicht Jean Paul,
waarvan de derde strophe luidde:
Zij spelen schaak. Hij drinkt. Zij spelen schaak
boven den schacht der eeuwen, aan den rand der nacht.
En hij, Jean Paul, die werelden verlucht,
tart Demiurgos - en speelt vlijtig schaak.
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Biografische aantekening
Hendrik Marsman werd op 30 September 1899 te Zeist geboren als zoon van J.F.
Marsman en M.A.J. van Wijk. Hij was de oudste van drie zoons van het gezin. Na
de lagere school der Evangelische Broedergemeente te Zeist bezocht hij in Utrecht
de Rijks Hogere Burgerschool. Als vervolg op zijn eindexamen (1919) deed hij in
1922 staatsexamen en studeerde rechten, eerst te Leiden - terwijl hij in Noordwijk
aan Zee woonde -, en later te Utrecht. In 1924 deed hij zijn candidaats-, in 1928
zijn doctoraal examen. Eind 1929 trad hij in het huwelijk met Rina Louisa
Barendrecht; hij vestigde zich te Utrecht, waar hij van 1930-1933 de advocatuur
uitoefende.
In 1921 maakte hij zijn eerste reis naar het buitenland (Duitsland), een jaar later
bezocht hij behalve Duitsland ook Zwitserland en Parijs. Hij was medewerker - in
1925 en van 1929-1931 tevens redacteur - van DE VRIJE BLADEN, en voorts
medewerker van FORUM en GROOT-NEDERLAND. Ook was hij steeds als criticus
werkzaam, onder meer in DE GIDS, DE GROENE AMSTERDAMMER en de NIEUWE
ROTTERDAMSCHE COURANT. In 1933 en 1934 reisde hij door Spanje; in het laatste
jaar bezocht hij ook Italië en Noord-Afrika. In 1936 woonde hij enige tijd te Brussel,
in 1937 in Zwitserland, onder meer in Auressio in de Ticino. Sinds 1938 verbleef hij
in de Haute-Savoie, eerst in Morvan, dan in Bogève - in 1938 maakte hij een reis
naar Zuid-Italië en Sicilië - en vanaf October 1939 te Saint-Romain, in Bourgondië.
Toen de duitse troepen geheel Frankrijk dreigden te bezetten, poogde hij het land
te verlaten. Hij vond de dood toen het schip waarmee hij van Bordeaux uit Engeland
hoopte te bereiken, in de nacht van de 20ste op de 21ste Juni 1940 werd
getorpedeerd.

Arthur Lehning, H. Marsman, de vriend van mijn jeugd

203

Nawoord bij de derde druk
De tekst is een nagenoeg ongewijzigde herdruk van de eerste editie: DE VRIEND VAN
MIJN JEUGD. Herinneringen aan H. Marsman (Den Haag 1954). De lijsten ‘Brieven
Marsman-Lehning’ en ‘Verzen van 1917-1923’, die in de tweede druk (De
Salamander, Amsterdam 1960) waren gesupprimeerd zijn hier weer in hun geheel
opgenomen en aangevuld. De illustraties van de eerste editie die in de tweede druk
ontbreken zijn voor een gedeelte weer opgenomen. In de Aantekeningen zijn tal
van aanvullingen aangebracht, waarbij o.m. rekening is gehouden met aan Marsman
gewijde studies, sinds 1954 verschenen, voorzover deze rechtstreeks verband
houden met de voorafgaande tekst. Buitendien is gebruik gemaakt van
correspondentie die mij bij de eerste druk niet ter beschikking stond. De titels en
teksten van Marsman zijn cursief gedrukt; alle boektitels echter klein-kapitaal.
Een aantal aspecten van Marsmans verhouding tot en beïnvloeding door het
expressionisme heb ik uitvoeriger behandeld in mijn essay MARSMAN EN HET
EXPRESSIONISME (Den Haag 1959; herdrukt in DE DRAAD VAN ARIADNE, Amsterdam
1966).
Amsterdam, Mei 1975
A.L.
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