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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V
We are significance-seeking organisms.
We seek out significance from our environment as we seek out food. We
crave meaning as we crave warmth.
If we didn't find significance and meaning we shouldn't find food or
warmth, either.

Michael Frayn, Constructions
Aan de nagedachtenis van mijn moeder
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Inleiding
Een interpretatietheorie, die op alle lyrische teksten kan worden toegepast, is nog
steeds een mooie droom. Dit boek is het zoveelste dat probeert een klein stukje van
die droom te verwezenlijken. Moge de aanpak in deze studie misschien tot op zekere
hoogte nieuw zijn, de benadering van teksten is dat zeker niet. Ondanks de kritiek
van de laatste jaren op de zogenaamde ‘ergocentrische benadering’, is de tijd voor
een nieuw paradigma1. m.i. namelijk nog niet aangebroken. Het failliet van de
ergocentrische literatuurbenadering lijkt mij nog allerminst aangetoond, en de
mogelijkheden die zij biedt, zijn geenszins uitgeput. Zo is tot op heden nog niet
geprobeerd deze opvattingen toe te passen op en te toetsen aan een corpus van
gedichten, om op deze wijze af te tasten of het mogelijk is een interpretatiemodel op
te stellen dat een zekere algemene geldigheid bezit,2. en dat bovendien overdraagbaar
is.3.
Voor wie het literaire werk als een unicum beschouwt, lijkt de mogelijkheid
uitgesloten dat bevindingen naar aanleiding van afzonderlijke interpretaties iets
zouden kunnen voorspellen ten aanzien van niet-onderzochte teksten: geen enkele
theorie zou dan immers op alle teksten toepasbaar zijn?
Toch zijn er redenen om de zaken niet zo somber in te zien. Naast zeer wezenlijke
verschillen hebben lyrische teksten ook talrijke onweerlegbaar gemeenschappelijke
eigenschappen, die gelegen zijn op het gebied van het materiaal, van de
structuurelementen, en van hun ordeningsprincipes.
Woorden zijn het materiaal waaruit het gedicht is opgebouwd. Die woorden hebben
een polyfunctioneel karakter, waarvan hun betekenissen een aspect vormen. De wijze
waarop de woorden in een zodanige tekst functioneren, kan worden onderzocht.
Structuurelementen die in poëzie optreden, zijn de lyrische situatie,4. die anecdote
en wijze van presentatie omvat, en de tijd en de ruimte.5. Aan de hand van deze
eigenschappen van de tekst moet het mogelijk zijn een aantal al vaak gehanteerde
elementen van ergocentrische benaderingswijzen expliciet te maken en te toetsen.
Met ‘ergocentrische benadering’ wordt hier bedoeld dat het onderzoek gericht is
op het (zo volledig mogelijk) doorgronden van het werk als zodanig - en niet op de
psychologie van de auteur, op de sociale of (literair) historische onder- en achtergrond
ervan.
In tegenstelling tot de immanente benaderingswijze, die ervan uitgaat dat alle
relevante informatie voor het verstaan van de tekst in ‘de woorden op de pagina’ zèlf
te vinden is (c.q. moet zijn) - afgezien van de taal- en elementaire
werkelijkheidskennis - gaan ergocentrische benaderingswijzen ervan uit dat vele
gegevens die zin en waarde van de tekst bepalen, extra- en contextueel zijn (het
oeuvre van de auteur, literair-historische elementen als tijdsverschijnselen en
conventies, en eventueel biografische, sociale en andere achtergronden). Het
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achterhalen en het gebruiken daarvan vinden hun verantwoording evenwel in hun
functie voor een zo adekwaat mogelijk verstaan (in de zin van Ingarden: realiseren)
van de tekst zelf.6.
Uitgaande van zowel bestaande analysepraktijken en van mijn eigen aanvankelijke
analyses van Marsmans Verzen, ontwierp ik een interpretatiemodel, een methode
van onderzoek, waarin de m.i. intersubjectief te maken relevante aspecten van poëzie
(lexicale, syntactische, die van beeldvorming, tijd, ruimte en lyrische situatie) een
plaats kregen. Ik wil niet zeggen dat daarmee alle voor het inzicht in de tekst relevante
aspecten opgesomd of onder het oog gezien zijn. Zo zal iedere lezer en onderzoeker
van poëzie het ermee eens zijn dat zeer belangrijke aspecten gevormd worden door
de klankorganisatie en het ritme. Men dient m.i. echter te beseffen dat het huidige
wetenschappelijke (d.w.z. tot op zekere hoogte objectiveerbare, systematiseerbare
en controleerbaar te maken) inzicht in deze problemen nog verregaand ontoereikend
is, zo goed als de wijze waarop bv. de lezer het gedicht als totale ‘Gestalt’ realiseert.
Ik ben daarom in het volle bewustzijn dat dit een aanzienlijke beperking vormt,
slechts op die plaatsen waar ik meende dat over de hier bedoelde aspecten iets
intersubjectiefs op te merken was, er nader op ingegaan.
Zo heb ik, aan de hand van dit model, mijn onderzoeksmateriaal (de bundel Verzen)
opnieuw geïnterpreteerd. De zinvolheid van de gehanteerde benadering en de
bruikbaarheid van het model moge zo blijken uit de resultaten die in mijn interpretaties
zijn bereikt, zodat de interpretaties kunnen gelden als toetsing van het model - temeer
daar niet één enkel object maar een groot aantal, nl. 27 verschillende verzen, is
geïnterpreteerd.7.

1 Principes van een theorie van de lyrische tekst
Alvorens de methode kan worden toegepast, behoeft het hier gehanteerde model
enige verduidelijking.
Om kennis over literaire werken te verwerven, dienen literaire teksten te worden
onderzocht, en niet iets anders. Weliswaar worden gedichten gemaakt uit taal, maar
de vorm en de functie van literaire taal verschillen van die van de omgangstaal8. in
verscheidene opzichten - zoals o.m. door Mukařovský en Lotman wordt betoogd.9.
Wellek en Warren spreken over ‘geweld tegen de gewone taal’: ‘Poetic language
organizes, tightens, the resources of everyday language, and sometimes does even
violence to them, in an effort to force us into awareness and attention’.10.
In omgangstaal is de functie van de woorden gelegen in het overdragen van
betekenis. In literaire taal hebben alle woorden meer dan één functie.11.
Het model zal recht moeten doen aan het talige karakter van het literaire werk, en
zich moeten concentreren op de functie die de elementen uit de taal in het betreffende
gedicht uitoefenen.12.
Omdat taal het materiaal van het literaire werk vormt, hebben wij kennis van de
werkelijkheid nodig om het werk te begrijpen. De tekst creëert een ‘wereld’; de
structuur van deze wereld berust dus op, wordt geconstitueerd door de correlaties
van de tekstelementen, en omgekeerd wordt de betekenis en waarde van ieder woord
(element) binnen die tekst weer (mede)bepaald door het in en door de tekst gestichte
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referentiekader. Maar deze wereld bestaat wèl uit elementen die in de werkelijkheid
ook voorkomen. Ik doel hier niet alleen op woorden, maar op àlle betekenisdragende
elementen uit de werkelijkheid die in taal kunnen
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worden weergegeven. Op deze wijze is de werkelijkheid aan de literaire tekst
gerelateerd, hoewel de tekst van die werkelijkheid geen afspiegeling is.13.
Altijd worden bepaalde elementen uit de werkelijkheid als grondslag voor het
literaire werk gebruikt. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat elke literaire tekst gebaseerd
is op een model van (een stuk van) de werkelijkheid.14. Zo'n model kan meer of minder
gespecificeerd zijn,15. zonder dat de kwaliteit van het literaire werk daardoor wordt
beïnvloed. Ook de aard van het model heeft met de kwaliteit van de tekst niets te
maken: door de tekst zelf wordt beslist wèlke elementen uit de werkelijkheid (of
welk model van de werkelijkheid) voor de tekst relevant zijn, en hoe ze relevant zijn.
Werkelijkheidsmomenten zijn er altijd. Interessant is echter de interpretatie van die
elementen, en de overdracht ervan in de literatuur. Tot de werkelijkheid die aan
literaire werken ten grondslag kan liggen, reken ik ook de literatuur zelf.16. Daarom
moet de literaire traditie, die immers de aard van het materiaal van het werk
beïnvloedt, deel uitmaken van het onderzoek van de literaire tekst. Het materiaal dat
in het literaire werk gebruikt wordt ondergaat een verandering, zodra het binnen de
tekst functioneert. De veranderingen die het materiaal ondergaat zijn niet
geconditioneerd door het materiaal, maar door de relaties die in de tekst tussen de
tekstmomenten bestaan. In de tekst is het materiaal georganiseerd. Binnen deze
organisatie vervult elk element waaruit de tekst is opgebouwd specifieke functies,
die buiten de tekst niet worden uitgeoefend. Zo stelt Nowottny:
‘general critical discussion of the nature and importance of any one of
the elements of poetic language is unlikely to be fruitful unless it focuses
on the relationships that characteristically obtain between that element
and others’.17.
De functie(s) die een element in een specifieke tekst vervult noem ik de waarde
van dat element. De elementen waaruit de tekst is opgebouwd, zijn esthetisch
irrelevant, de structurering van het materiaal is dat echter niet.
De waarde van een woord in een literair werk bestaat dus uit de functies die het
in het betreffende werk heeft. Onder deze functies is er één die min of meer
voorspelbaar is, nl. de actuering van bepaalde betekenismomenten van het woord
door de context.18. Dit is een gevolg van het feit dat woorden hun betekenissen in de
tekst meenemen,19. maar bovendien wordt in de literaire tekst een gesloten systeem
gecreëerd waarin ook andere momenten effectief zijn dan in niet-literaire teksten het
geval is.20.
Tesamen vormen de in de tekst aanwezige woorden de structuur van die tekst.
Door middel van de waarden fourneert het literaire werk een specifieke informatie,
die buiten het werk niet gegeven zou kunnen worden. Zo zegt Lotman:
‘die aus dem Material der (natürlichen) Sprache geschaffene,
komplizierte künstlerische Struktur gestattet es, einen Informationsumfang
zu übermitteln, der mit Hilfe der elementaren eigentlich sprachlichen
Struktur gar nicht ubermittelt werden könnte. Daraus folgt, dass die
betreffende Information (der “Inhalt”) ausserhalb der betreffenden Struktur
weder existieren noch übermittelt werden kann’.21.
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Uit deze opmerkingen volgt, dat onderzoek van de structuur wezenlijk licht moet
kunnen werpen op het literaire werk.22. De aard van de organisatie van de informatie
maakt immers deel uit vàn die informatie, en brengt zelfs die informatie pas in volle
omvang tot stand. De structuur kunnen we op het spoor komen door de waarden van
de woorden te onderzoeken.23.
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Die waarden kunnen we vinden door uit te gaan van hun betekenissen, en na te gaan
hoe de context deze betekenissen modificeert.24. Want hoewel de ‘betekenis’ van de
tekst of de eenheden ervan, niet identiek is met de som van de betekenissen van de
woorden of groepen woorden waaruit de tekst bestaat, is de totale ‘betekenis’ toch
afhankelijk van, en geworteld in, die woorden. De interpretatie berust op de
convergentie van betekenisaspecten.
Het materiaal van de tekst wordt weliswaar niet uitsluitend gevormd door woorden
en hun betekenisaspecten,25. maar wel nemen de woorden de belangrijkste plaats in.26.
De hier gehanteerde methode zal zich daarom vooral richten op de functies, die
de woorden in de lyrische tekst vervullen, en op de wijze waarop de structuur van
elk afzonderlijk geïnterpreteerd gedicht tot stand komt.
De structuur van een literair werk vraàgt om interpretatie,27. want het literaire werk
is, zoals Ingarden overtuigend heeft aangetoond,28. intentioneel, d.w.z. gericht op de
concretisering of realisering29. van het werk door de lezer. Dat het literaire werk
gericht is op die realisering, blijkt uit de aard van het werk zelf,30. zoals het door
Ingarden is onderzocht. Ik wijs op de ‘schematisierte Ansichten’ en op de
‘Unbestimmtheitsstellen’.31.
Onder ‘lezer’ wil ik hier diegene verstaan, die alle en uitsluitend die waarden
realiseert, die de tekst zelf rechtvaardigt.32. Maar moge het laatste misschien in de
praktijk mogelijk zijn, het eerste lijkt te veel gevraagd: geen interpretator is immers
in staat àlle waarden in een tekst te realiseren? En als een lezer slechts een gedeelte
van het werk realiseren kan, wat is dan het nut van een poging tot definitieve
interpretatie van dat werk, en: wat is het criterium voor het bepalen van de
betrekkelijke adekwaatheid van de realisering?
Zekerheid dat de reconstructie absoluut trouw is aan het werk zelf, geeft Ingarden
toe, is er nooit. Maar de realisering is getrouwer, naarmate die meer door de tekst
zelf gerechtvaardigd wordt. Dat het mogelijk is, door voortdurend bij de tekst zelf
te rade te gaan, tot een adekwate realisering van die tekst te komen, maakt Ingarden
aannemelijk;33. ik kan er hier niet uitvoerig op ingaan.34. De tekst moet voldoende
middelen verschaffen om deze adekwaat te realiseren. De werkhypothese die bij de
interpretaties gehanteerd wordt, is, dat alle componenten van het gedicht
polyfunctioneel op elkaar betrokken zijn in een netwerk van relaties, dat in de
interpretatie kan worden blootgelegd.
Deze werkhypothese heeft een axiomatisch karakter, maar dat houdt niet in dat ik
tot elke prijs functies zal willen vaststellen die er wellicht niet zijn. Integendeel, ik
houd het voor mogelijk op basis van de werkhypothese te bewijzen wanneer een
element niet functioneel is.35. Een interpretatietheorie dient óók de apparatuur te
verschaffen waarmee tekortkomingen in literaire werken kunnen worden
blootgelegd.36.
Interpretatie van een tekst vereist twee vaardigheden. De eerste is kennis van het
materiaal; de tweede het vermogen tot integreren van dat materiaal door verbanden
te leggen.37. Alles wat met iets anders verbonden kàn worden, móet daarmee verbonden
worden - mits de tekst, d.w.z. het gestructureerde geheel, daarvoor een rechtvaardiging
biedt.38. De relaties tussen de elementen (herhalingen, tegenstellingen, positie)
ontsluieren bedoeling na bedoeling van de tekst. De bij de interpretatie gehanteerde
criteria zijn dus coherentie en functionaliteit.
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Een interpretatie vertelt niet wat het gedicht ‘betekent’, maar verantwoordt die
‘betekenis’ - waarbij de interpretatie het karakter van een hypothese behoudt,39. en
de verantwoording, uiteraard, altijd onvolledig zal zijn.40.
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2 De opzet van dit boek
In de interpretaties en de zes daaropvolgende hoofdstukken zal ik me concentreren
op één samenhangende reeks van objecten, Marsmans bundel Verzen. Daarenboven
zal ik trachten te komen tot het doen van meer algemene uitspraken, hoewel deze
studie, uiteraard, geen primair theoretische verhandeling is, en de algemene kwesties
zijn opgekomen en aan de orde gesteld naar aanleiding van het corpus, Marsmans
bundel Verzen.
Over de interpretaties is al iets gezegd, en hieronder41. zal ik er nog wat uitvoeriger
op ingaan.
De hoofdstukken demonstreren hoe de algemene problematiek uit de combinatie
en confrontatie van de specifieke analyses voortvloeit. Het bleek noodzakelijk de
problemen die zich voordeden, naar aanleiding van het totaal der gemaakte
interpretaties te bezien in het licht van fundamenteel theoretische kwesties. Op deze
wijze is deze studie méer geworden dan hetzij de interpretatie van een aantal losse
gedichten, hetzij een theoretisch onderzoek met aan een bepaalde bundel ontleend
demonstratiemateriaal. Dit is ook de zin van een studie over een bundel verzen, in
plaats van over een aantal geselecteerde aspecten van gedichten of over één
afzonderlijk vers, dat één samenhangend object wordt onderzocht, zodat men op
grond daarvan gedwongen wordt vele relevante problemen die in het object verscholen
zitten, onder ogen te zien.
Na de interpretaties volgen eerst drie comparatistische42. hoofdstukken. Het eerste
hoofdstuk, Ontwikkeling, onderzoekt de samenhang in de reeks objecten, die het
corpus vormen. Een bundel is niet zomaar een ‘geheel’ van verzen. Tussen de
afzonderlijke gedichten zitten verschillen die moeten worden vastgesteld om te
vermijden dat alle poëtische verschijnselen in het corpus die aanleiding geven tot
nader onderzoek, over één kam geschoren worden. Rekening houdend met de
ontstaansvolgorde (voor zover achterhaalbaar) worden verschillen vastgesteld tussen
thematische en verstechnische aspecten binnen de bundel, alsmede in effecten van
de metaforiek, en eveneens in het hanteren van de lyrische situatie. Deze ontwikkeling
wordt gedemonstreerd door drie vergelijkingen van telkens twee gedichten uit
verschillende ontstaansstadia - vergelijkingen die tevens de gelegenheid bieden de
complexe wijze waarop de geconstateerde verschillen gestalte krijgen, te onderzoeken.
In het tweede hoofdstuk onderzoek ik de periodeverschijnselen die in het corpus
optreden. Tot de ‘modellen van de werkelijkheid’ die ten grondslag liggen aan de
literaire tekst, behoort ook het periodemodel. Het periodemodel dat aan de Verzen
ten grondslag ligt, is het expressionistische. Daartoe dient eerst te worden vastgesteld,
wat in het kader van een onderzoek als dit onder ‘periode’ en ‘expressionisme’ moet
worden verstaan. Daarna worden de periodeverschijnselen die in de bundel figureren,
in groepen (als o.m. beeldvorming, metaforiek, compositie, thema's en motieven),
met behulp van citaten uit duitse expressionistische poëzie, in een periodecontext
gezet, waarbij de beschouwing van de wijze waarop Marsman zijn ‘periodemodel’
hanteert, uiteraard centraal blijft staan. Een op deze manier opgezet onderzoek zal
geen samenvattende karakteristiek van het expressionisme kunnen geven - een
overigens onmogelijke opdracht - maar wel als voorbeeld kunnen gelden van een
benadering die de periodeverschijnselen aan de hand van de literaire teksten zelf
bestudeert, die rekening houdt met een veelheid van verschillende verschijnselen,
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zonder desondanks in chaos te resulteren of het afzonderlijke literaire werk slechts
als ‘typisch’ voor de eigen periode te beschouwen.
De onderzoekingen die in het derde hoofdstuk gedaan worden, vallen eigenlijk
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buiten het hier gehanteerde interpretatiemodel, maar het corpus vraagt erom. De
problemen met betrekking tot de invloeden die op de gedichten uit de Verzen zijn
uitgeoefend, hebben een hoeveelheid secundaire literatuur opgeleverd, waar de
onderzoeker van de bundel niet omheen kan. In dit hoofdstuk worden aard en
integratie van verschillende invloeden op de Verzen onderzocht.
Na geëxploreerd te hebben hoe een invloedonderzoek dat zich op teksten baseert
zou moeten worden opgezet, en welke criteria bij het vaststellen van invloed wel en
niet dienen te worden gehanteerd, beperk ik me tot de werken van vijf dichters: A.
Roland Holst, Georg Trakl, Else Lasker-Schüler, August Stramm en Herman van
den Bergh. Het zal blijken dat Marsman eerder door het oeuvre van een dichter dan
door specifieke gedichten beïnvloed werd, een feit dat de hoeveelheid te onderzoeken
materiaal dermate heeft vergroot dat ik niet meer kon doen dan per dichter één aspect
van de invloed belichten. Als boeiend resultaat van deze partiële analyses kan echter
blijken dat Marsman door geen enkele dichter op dezelfde wijze is beïnvloed, en dat
de wijze waarop de invloed in zijn gedichten is geïntegreerd, van geval tot geval
verschilt.
De laatste drie hoofdstukken vatten de resultaten samen van de interpretaties en
formuleren, waar mogelijk, op onderzoek van het corpus gebaseerde algemene
uitspraken.
In het vierde hoofdstuk wordt de functie van het woordmateriaal en de structurering
ervan, aan een nader onderzoek onderworpen. Wil ik echter de problemen waarvoor
dit woordmateriaal me stelt op een overzichtelijke wijze benaderen, dan dient een
keus gemaakt te worden uit de grote verscheidenheid aan gegevens die de
interpretaties hebben opgeleverd. Ik heb mij daarom beperkt tot die groep woorden
uit het materiaal, waarvan de waarden zich enigszins laten categoriseren: de metaforen.
Omdat aan de hand van het corpus vooral de metafoor in de context van het vers
wordt onderzocht, concentreer ik mij vooral op de functie van de metafoor. Daarna
wordt, op basis van de benoeming van vele metaforen in de interpretaties, een
inventariserende indeling van de metaforen uit de bundel gemaakt. Ten slotte
onderzoek ik een aantal ‘metafoorgebieden’, groepen van in waarde verwante
metaforen die iets uitdrukken dat niet uitsluitend via de directe context maar mede
met behulp van andere verzen van de dichter kan worden ontsluierd.
Het vijfde hoofdstuk houdt zich bezig met de door het gedicht gecreëerde literaire
werkelijkheid, waaraan de elementen lyrische situatie, tijd en ruimte te onderscheiden
zijn. Op welke wijze worden deze elementen tot structuuraspecten, en kan er een
typologie worden ontworpen die de verschillende mogelijke toepassingen indeelt en
verklaart? Aan de lyrische situatie worden een aantal structuuraspecten onderscheiden,
die in twee groepen kunnen worden ondergebracht: ad-hoc-structuuraspecten die
betrekking hebben op de lyrische situatie van het specifieke gedicht alleen; en typische
structuuraspecten, die het terrein van de presentatie bestrijken en het mogelijk maken
gedichten in een aantal typen in te delen. De structuurelementen tijd en ruimte zijn
ad-hoc-structuurelementen, wat ten gevolge heeft dat bespreking van de resultaten
van de interpretaties eerder tot klassificering dan tot typering leidt. Desalniettemin
wordt in dit hoofdstuk een begin gemaakt met een systematisch onderzoek naar deze
structuuraspecten van poëzie.
In het laatste hoofdstuk komt het probleem van de evaluatie aan de orde. ‘Structure,
sign and value form three aspects of the very same problem and cannot be artificially
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evaluation of literature must necessarily exist in close correlation’.43.
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Aan een onderzoek als het onderhavige zou iets essentiëels ontbreken, als aan het
aspect van de evaluatie geen aandacht werd besteed. De omvangrijkheid van het
materiaal stelt mij hier echter voor een aantal problemen. Een grondige evaluatie
van 27 gedichten is uiteraard onmogelijk, wil men overzichtelijk blijven. Beperking
tot een aantal gedichten is evenmin mogelijk, omdat daaraan al een evaluatie van de
individuele gedichten vooraf zou moeten gaan. Een compromis werd gevonden
doordat ik aan elk gedicht enige evaluatieve aandacht besteed, en zo in ieder geval
toch tot een partiële evaluatie ben gekomen waarbij zich de moeilijkheid voordoet
dat een aantal aspecten aan het gedicht waarvan men intuïtief het gevoel heeft dat
zij relevant zijn voor het waardeoordeel (nog) niet kunnen worden geobjectiveerd
en controleerbaar gemaakt (ik denk weer aan rijm en ritme). Toch biedt dit compromis
verscheidene mogelijkheden. Het stelde me in staat om, telkens aan de hand van een
gedicht, een aantal problemen aan te snijden, zoals die o.m. door de literatuur óver
evaluatie, door het feit van het historisch perspectief op het vers, en door onze behoefte
om bepaalde niet-esthetische oordelen uit te spreken, worden opgeworpen. Andere
problemen hebben op Marsman zelf betrekking - zo is het interessant om te
onderzoeken of en in hoeverre een kwaliteitsverschil tussen de verschillende verzen
is vast te stellen, objectiveerbaar te maken en ev. te verklaren. Tevens kan ik
verschillende evaluatieve criteria (waaronder zowel esthetische als niet-esthetische)
op hun bruikbaarheid toetsen. Zo mag dit hoofdstuk, ondanks de evidente
tekortkomingen - vooral, vanwege de uiterst omvangrijke literatuur, in het theoretische
gedeelte - een staalkaart genoemd worden van aspecten die aan de
evaluatieproblematiek en aan de confrontatie daarvan met interpretatieve bevindingen,
vastzitten. Deze 27 ‘evaluaties’ sluiten aan op, en zijn vaak een afronding van, de
interpretaties van de Verzen. (In de interpretaties zelf werden, uiteraard, impliciet al
evaluatieve uitspraken gedaan - wat onvermijdelijk is waar met interpretatiecriteria
als coherentie wordt gewerkt.)
Ik meen dat daarmee binnen de grenzen van het redelijke is voldaan aan Mooij's
eis ‘dat hij [een interpretator] zijn waardeoordeel [...] op grond van desnoods globaal
geformuleerde criteria verantwoordt’.44.

3 Het corpus
Het werken op basis van een corpus heeft de voordelen, dat niet alleen die voorbeelden
gevonden en besproken worden die in het model passen, en daarenboven dat binnen
het corpus àlles wat opvalt kan en moet worden onderzocht. Deze voordelen gelden
echter alleen, wanneer een corpus representatief is, en de resultaten van het onderzoek
in zo hoog mogelijke mate toepasbaar zijn op andere literaire werken.
‘Nu valt het op,’ zegt Brandt Corstius, ‘dat Marsman, ondanks dat hij
geheel “modern” is, aansluiting blijft zoeken bij literaire tradities inzake
maat, zinsbouw, beeldspraak en strofenbouw. Modern is voor hem dat,
wat de eigen tijd uitdrukt in een vorm, die geheel van die tijd is, zonder
dat daarbij de werkelijke, de blijvende waarden van de literaire tradities
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worden prijsgegeven. In Marsman is de spanning aanwezig tussen wat de
eeuwen overleverde en wat zijn tijd in het bizonder wilde’.45.
Is Marsman aan de ene kant traditioneel en tegelijk representatief voor zijn eigen
tijd; aan de andere kant heeft de expressionistische poëzie óók invloed uitgeoefend
op de experimentele poëzie van de jaren vijftig. In het Schrijvers
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Prentenboek dat aan de beweging van vijftig is gewijd, is een stuk van Gerrit
Kouwenaar herdrukt46. waaruit ik citeer:
In Duitsland b.v. besmette het nihilisme het expressionisme, in de
Sowjet-Unie daarentegen bloeide het expressionisme in positieve zin
(Majakofsky). [...] Men zou zelfs kunnen zeggen, dat kunstenaars als
Majakofsky en Eluard, door hun positieve uitbouwende arbeid in een
eenmaal ontdekt gebied, wegbereiders zijn (geweest) voor veel huidige
binnen- en buitenlandse experimentele dichters’.47.
Het valt dus wel aan te nemen dat conclusies, op basis van de Verzen bereikt, een
groter poëtisch terrein bestrijken dan alleen dat van Marsmans eigen generatie. Dit
corpus, Marsmans Verzen, geeft tevens aanleiding tot een nevendoelstelling, nl. de
herwaardering van Marsmans vroege poëzie. Bij Lehning kunnen we lezen hoe de
Verzen insloegen als een bom:
‘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 bevestigd. 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 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’.48.
Marsman was al tijdens zijn leven een legende. Het nummer van Criterium49. dat
aan hem is gewijd, staat vol stukken over zijn bezielende rol in het literaire leven
van zijn tijd. Maar interpretatief heeft hij, misschien wel juist dóór dat bezielende,
weinig aandacht gekregen.50. Vestdijk schrijft dan ook:
‘Deze gedichten moesten den afstand toonen tusschen het volmaakte
en het waardeloze, het volstrekte en het betrekkelijke, tusschen eeuwigheid
en tijd. In het pijlsnel heen en weerschieten tusschen nul en oneindig, als
wijzers op een schaalverdeling, vonden zij hun bestemming. Of zij als
zoodanig, als gedicht, volmaakt waren, viel daarbij geheel in het niet.51.
De interpretaties van de Verzen onderzoeken, zonder bevooroordeeldheid, wat er
nu van Marsmans reputatie als dichter overeind kan blijven.
Wat het corpus betreft nog het volgende.
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In de bijlage, achterin dit boek opgenomen, heb ik de drukfouten verbeterd52., maar
de spel- en geslachtsfouten laten staan. Deze laatste ‘fouten’ worden in de
interpretaties zelf uiteraard wel vermeld, en, waar mogelijk, verklaard.53.
Varianten van de gedichten uit het corpus worden niet bij het onderzoek betrokken,
hoewel zij ter verheldering soms in de noten zijn opgenomen. Dit geldt zowel voor
de handschriften die Lehning in zijn bezit heeft54., als voor tijdschriftpublicaties en
drukken.55. De gedichten worden geïnterpreteerd in de vorm waarin ze in de bundel
worden gepresenteerd.
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4 De vorm van de interpretaties
Over het probleem van de systematiek der interpretatie bestaat tussen de talrijke
literaire onderzoekers bitter weinig overeenstemming. Mooij stelt als maximale eis:
‘een serieus onderzoek van de vraag, of een interpretatie inderdaad het gehele werk
begrijpelijk maakt en samenhang tussen de elementen ervan schept’.56. Hier komt bij,
dat bij de presentatie van een interpretatie altijd, het kan niet anders, een selectie
plaats vindt op grond van wat de onderzoeker relevant acht.
Ik presenteer mijn interpretaties in drie etappes.
Ten eerste is er de atomistische interpretatie. Hieronder versta ik de interpretatie
van het woordmateriaal, waarbij in de eerste plaats gestreefd wordt naar volledigheid,
en leesbaarheid op de tweede plaats komt. Gebruikte termen worden in het Glossarium
verklaard. Deze interpretatie begint bij het eerste woord van het gedicht, en eindigt
bij het laatste. De titel wordt aan het slot geïnterpreteerd, niet aan het begin, aangezien
de titel vaak als essentiëel bestanddeel van het gedicht fungeert en dus niet
interpretabel is zonder kennis van de context.57.
Een voorbehoud moet worden gemaakt. In de praktijk is het niet mogelijk, de
atomistische interpretatie een voor de lezer begrijpelijke vorm te geven, zonder hier
en daar vooruit te grijpen.
Voor het opzoeken van de betekenissen van de in de gedichten gehanteerde
woorden wordt Van Dale gebruikt.
Bij het interpreteren maak ik gebruik van parafrasen, die tussen ‘“zijn geplaatst.
Deze parafrasen moet men beschouwen als mógelijke realiseringen - of zij geldig
zijn, kan pas worden beslist op basis van de gehele atomistische interpretatie.
Metaforen worden geparafraseerd als” A is (als) B’. Met deze formule wordt niet
bedoeld, dat de metafoor een impliciete vergelijking zou zijn, of dat slechts een aantal
betekenisaspecten van het metaforisch gebruikte woord kunnen worden toegepast.
De formule is een korte weergave van het feit dat enerzijds een aantal [‘(als)’],
anderzijds alle [‘is’] betekenisaspecten in de context dienen te worden toegepast.58.
Visuele en auditieve structuurmiddelen worden, wanneer zij de interpretatie
ondersteunen, in deze atomistische interpretatie (en in de Samenvatting, zie hieronder)
behandeld. Het corpus geeft nl. geen aanleiding, de ‘verstechnische’ aspecten in een
aparte afdeling te behandelen.59. Overigens staan deze structuurmiddelen in een
lyrische tekst niet op zichzelf: zij kunnen de betekenisdragende elementen
ondersteunen,60. maar zij zijn geen betekenisdragers ‘an sich’.61.
Bij deze eerste interpretatie streef ik ernaar Marsmans teksten woord voor woord
af te tasten op hun betekenis(mogelijkheden) en op hun combinatiemogelijkheden,
waarbij ook lexicale, syntactische en beeldvormingsaspecten worden onderzocht.
Via deze aftastende procedure, door de interdependentie van het materiaal in de
context te onderzoeken, werk ik toe naar een inzicht in het hele gedicht. Gaandeweg
blijken dan aanvankelijk mogelijk lijkende interpretaties soms niet toepasbaar. Bij
confrontatie van verschillende mogelijke interpretaties met elkaar kies ik de meest
valide, waarbij ik uitga van het algemeen aanvaarde principe der convergentie.
Oversteegen meent m.i. terecht dat toetsing door partitie onoverkoombare
moeilijkheden oplevert, maar dat toetsing via de convergentie, d.w.z. door de
verschillende aspecten ieder voor zich te analyseren en ‘na te gaan of de resultaten
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van die aspect-analyses in overeenstemming zijn, convergeren met de globale
interpretatie’62., mogelijk is. Wanneer verschillende
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interpretaties niet naast elkaar kunnen bestaan, worden zij aangegeven met letters
(a, b enz.); wanneer zij naast elkaar geldig kunnen zijn, met cijfers (1, 2, enz.). Een
dergelijke werkwijze heeft verschillende voordelen.
In de eerste plaats wordt de interpretator zelf gedwongen, één voor een de
verschillende mogelijkheden na te gaan, hetgeen de controleerbaarheid van het
gebodene bevordert.
In de tweede plaats wordt het de lezer mogelijk gemaakt de werk wijze stap voor
stap te controleren. Als mijn interpretatie van de zijne afwijkt, is dat niet onverwacht.
Alleen in zoverre kan men interpretaties ‘objectief’ noemen, dat ze controleerbaar
gemaakt zijn. Slechts door de verschillende mogelijk heden die het vers biedt, te
vermelden, kan de interpretatie intersubjectief geldig worden gemaakt.
Ten tweede is er de interpretatie van de literaire werkelijkheid.
Na de atomistische interpretatie is het nl. mogelijk de structuuraspecten in de
context van het hele gedicht te beschouwen. Weliswaar komen de meeste
structuuraspecten in de atomistische interpretatie wel aan de orde, maar hier wordt
de structuur als totaliteit onderzocht.
Met name wordt in deze afdeling aandacht besteed aan drie structuurmomenten,
nl. de lyrische situatie, de tijd, en de ruimte in het onderhavige gedicht. De twee
laatstgenoemde aspecten zullen niet altijd als functioneel compositie-element optreden,
maar door de vragen die aan de hand van de literaire werkelijkheid gesteld worden,
naar de afstand en betrokkenheid van het gezichtspunt, naar de ontwikkeling van het
thema in de tijd enz., verkrijgt de interpretator in ieder geval inzicht in de totale
structuur van het gedicht. Dat de relevantie van deze categorieën per gedicht
verschillend kan zijn, pleit uiteraard niet tegen de zinvolheid ervan.
In de derde plaats is er de samenvatting. De samenvatting probeert de resultaten
uit de atomistische analyse te combineren met de analyses van de temporele, locale
en perspectivische organisatie van het vers om dan vanuit het centrale punt in het
vers, het thema, te komen tot een verantwoording van de naar mijn mening meest
adekwate realisering van het betreffende gedicht.
Met opzet gebruik ik de formulering ‘zo adekwaat mogelijk’.
De in dit boek gegeven interpretaties pretenderen niet definitieve interpretaties
van de gedichten uit de Verzen te zijn: een interpretatie is immers een hypothese.
Bovendien zijn interpretaties nooit definitief, omdat geen enkele onderzoeker zich
van àlle mogelijke relaties die tussen de elementen van de tekst bestaan, bewust kan
zijn.
Ook is het, wil ik dit boek niet volstrekt onleesbaar maken, onmogelijk aan alle
waargenomen aspecten de uitvoerige uitwerking te geven, die zij in principe zouden
verdienen.
Elke interpretatie behoudt uiteraard de mogelijkheid om door anderen aangevuld
en gecorrigeerd te worden.
Tot het moment waarop zij gefalsificeerd wordt63. kan een interpretatie weliswaar
geldig zijn, maar het kan nooit worden bewezen dat zij waar is. Interpreteren is een
kwestie van een voortdurend kiezen en afwegen, waarvoor geen vaste regels bestaan.
Wáár is een interpretatie nooit, waarschïjnlijk kan ze wèl zijn. Ik kan niet meer doen,
dan deze waarschijnlijkheid zo groot mogelijk maken, door mijn redeneringen en
conclusies voor andere lezers controleerbaar te formuleren. De wetenschappelijkheid
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van de hier gegeven interpretaties is dan ook niet gelegen in hun juistheid, maar in
de controleerbaarheid waarmee mijn realiseringen intersubjectief worden gemaakt.

Eindnoten:
1. Deze term wordt gehanteerd door H.R. Jauss, ‘Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft’.
Overigens toont H. Link, in haar artikel ‘“Die Appellstruktur der Texte” und ein
“Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft”?’ m.i. overtuigend aan dat het
receptie-esthetische ‘paradigma’ nog te veel wortelt in het ergocentrische, om de naam van een
nieuw paradigma te verdienen.
2. Het komt mij voor dat zulk een model voor elke literatuuronderzoeker, welke methode hij ook
hanteert, bruikbaar zou zijn. Wellek en Warren stellen meen ik terecht (p. 139): ‘The natural
and sensible starting-point for work in literary scholarship is the interpretation and analysis of
the works of literature themselves.’
3. Richards somt in Practical criticism (p. 13-17) een aantal van de meest voorkomende moeilijk
heden op die lezers (i.c. studenten) bij het interpreteren van gedichten ondervinden. Ieder die
op middelbare scholen geconfronteerd wordt met de moeite die het kost om de belangstelling
van de leerlingen te wekken voor poëzie, zal het met mij eens zijn dat aan een enigszins
overdraagbare methode grote behoefte bestaat.
4. Op het gebied van het proza is aan verschillende structuurelementen afzonderlijk uitvoerige
aandacht besteed. Voor wat poëzie betreft is dit nog niet systematisch gedaan. Vooral de lyrische
situatie behoeft een grondig onderzoek. Een vergelijking tussen de structuurelementen van
proza en poëzie is, vanwege de essentiele verschillen, weinig zinvol. Zo speelt de anecdote in
de meeste lyrische teksten een minder grote rol dan fabel of plot in de roman, en worden de
elementen tijd en ruimte op heel andere wijze tot constituenten van de structuur dan dat in proza
gebeurt.
5. Uiteraard worden deze elementen niet in elk gedicht tot relevante structuuraspecten, maar ze
zijn wel altijd aanwezig. Bovendien zal ook de vraag, waarom een bepaald element in een
specifieke tekst niet relevant is, vaak inzicht verschaffen in de bouw en werking van die tekst.
6. Zie paragraaf 1 van deze inleiding.
7. Zie paragraaf 4 van deze inleiding m.b.t. de wijze van verantwoording en de vormgeving van
deze interpretaties; en paragraaf 2 m.b.t. de opzet van dit boek.
8. Crane waarschuwt (p.26) tegen het uitgangspunt, dat literatuur als speciale vorm van taal
beschouwt omdat alle talige elementen uit literatuur ook in taal voorkomen. Met dit uitgangspunt
is het onmogelijk om tot de eigen aard van het literaire werk door te dringen.
9. Men zie resp. ‘Standard language and poetic language’ p. 18 en Die Struktur literarischer Texte
p. 79.
10. Wellek en Warren p. 24. De aandacht die de tekst vraagt voor zichzelf wordt door Jakobson de
poëtische functie genoemd (‘Linguistics and poetics’ p. 356). Mukařovský sluit hierbij aan waar
hij de functie van literaire taal omschrijft: ‘The function of poetic language consists in the
maximum of foregrounding of the utterance’ (‘Standard language and poetic language’ p. 19).
11. Zie Mukařovský, ‘The esthetics of language’ p. 65. Lotman (Die Struktur literarischer Texte
p.140-141) kent aan de syntagmatische as in het literaire werk twee ordeningsprincipes toe: de
regels van de algemene taal, die verantwoordelijk zijn voor het combineren van de elementen;
en de poëtische structuur. Hoe meer de regels van de taal doorbroken worden, hoe groter de
afhankelijkheid van de poëtische structuur is van de werking van de tekst, zegt Lotman.
12. Levin wil poëtische taal kunnen genereren, alsof het een gesloten systeem zou zijn. Hij spreekt
dan ook van een ‘grammar of poetry’ (p. 18). Weliswaar treden inderdaad gesloten systemen
op in literaire taal, maar deze systemen worden gevormd door de afzonderlijke teksten.
Een poging om literaire ‘afwijkingen’ van omgangstaal systematisch te beschrijven, en wel zo,
dat àlle mogelijke en bestaande afwijkingen in een dergelijke grammatica zouden passen, lijkt
mij bij voorbaat vruchteloos.
13. Wel geeft de literaire tekst, altijd, een visie òp de werkelijkheid. Alleen in deze zin kan men
zeggen dat literatuur ons de wereld doet begrijpen, waarmee dan eigenlijk bedoeld wordt dat
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wij met behulp van de visie die literaire werken op de werkelijkheid geven, een nieuwe
(her)interpretatie van de werkelijkheid aan onze ervaring kunnen toevoegen.
Hrushovski p. 16. Marsmans stedengedichten in de bundel zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.
Een voorbeeld van een roman waarin een zeer specifiek model van de werkelijkheid aan de
literaire tekst ten grondslag ligt, is Oorlog en vrede.
Het is mogelijk dat er een correlatie bestaat tussen specificiteit van dit model en de mate van
‘realisme’ in het literaire werk: het werk zal realistischer zijn naarmate het model meer
overeenkomt met de traditionele wijzen van denken, en naarmate het gedetailleerder is.
Zo maakt de Odyssee deel uit van de werkelijkheid die aan Ulysses ten grondslag ligt.
Nowottny p. 18.
Deze ‘betekenisverandering’ hoeft niet altijd een verrijking in te houden. Reductie kan ook
optreden. Mukařovský en Jakobson besteden m.i. te weinig aandacht aan dit laatste aspect van
de waarde van een woord.
Zie Nowottny p. 46.
Waarvan de klank-aspecten een belangrijke rol vervullen.
Lotman Struktur p. 24-25.
De tegenwerping die men hier zou kunnen maken, dat aandacht voor het structureelsemiotische
aspect van literatuur de inhoud, betekenis en maatschappelijke en morele relevantie van het
literaire werk zou verwaarlozen, wordt door Lotman weerlegd (Struktur p. 55-56).
Ingarden omschrijft de structuur als de aard van de zijnssamenhang tussen de waardevolle
momenten van het esthetische object (Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 425.).
Mukařovský merkt dit ook op (‘Standard language and poetic language’ p. 26).
Ik noem voor de duidelijkheid de auditieve en visuele structuurelementen van woorden en
woordcombinaties, leestekens, wit enz.
Via hun betekenisaspecten zijn woorden in staat situaties weer te geven, en visies op situaties.
Zie over dit punt Sötemann, De structuur van Max Havelaar p. 9.
Das literarische Kunstwerk.
Ik prefereer de term realisering, om verwarring met de concretiserende metafoor te voorkomen.
Zie het Glossarium.
Dat de intentie om gerealiseerd te worden een functie van het literaire werk is, blijkt uit het
werk zelf, waar het nl. daartoe hulpmiddelen verschaft in de vorm van aanwijzingen ten behoeve
van een optimale realisering: zo kan rijm de aandacht vestigen op de verbondenheid van twee
woorden; zo kan woordherhaling doen blijken dat een woord symboolfunctie heeft (zie bv. Das
Tor 7); zo kunnen signalen attenderen op de anecdote (Marsman begint vaak met een
anecdotische regel, bv. Wacht, Virgo).
Sötemann wijst op de konsekwentie van de Unbestimmtheitsstellen voor de relatie tussen
literatuur en werkelijkheid (De structuur van Max Havelaar p. 171): ‘Waar zou de lezer nu
deze onmisbare en onvermijdelijke aanvullingen vandaan moeten halen dan uit zijn eigen
levenservaring, kennis en inzicht, en dat wil zeggen: uit-de-wereld-om-hem-heen? De
noodzakelijke consequentie hiervan is dat het literaire werk in elke concretisering spelenderwijs
interfereert met de realiteit van de lezer. De “eigen wereld” van het werk wordt dus gekleurd
en mede bepaald door de werkelijke wereld van de lezer. Deze werkelijke wereld is de onmisbare
en ook de onontkoombare ondergrond van de literaire, hoe “fantastisch” die op zichzelf moge
zijn.’
Hrushovski p. 14: ‘Hence it is useful to assume, with Piaget, an “epistemic” reader, who does
not impose his idiosyncrasies but who constructs all and only such meanings which can be
justified from a given text.’ Past de lezer, in de rol van degene die de tekst moet realiseren,
binnen het model - de schrijver valt er buiten.
Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 371.
Het bewijs zullen de interpretaties moeten leveren. Zie ook paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
Er zijn een aantal gedichten in de Verzen die bewijsbaar tekort schieten in de organisatie van
hun elementen.
Het feit dat het literaire werk gerealiseerd dient te worden houdt niet in, dat eventuele
tekortkomingen niet in het werk maar in de realisatie gelegen zouden zijn. Ingarden merkt op
(Das literarische Kunstwerk p. 225): ‘Vor allem ist zu betonen, dass “Klarheit” (bzw. Unklarheit)
ein Charakter der Sätze selbst ist und zugleich in ihrer Struktur ihre ontische Fundierung hat.’
Hrushovski p. 14.
Wellek en Warren spreken van de impliciete normen van de tekst, p. 150.
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39. Oversteegen (‘Hermeneutiek’ p. 140) formuleert interpretatie als: ‘een getoetste hypothese
omtrent de samenhang binnen een literair werk.’ Mooij (‘Over de methodologie van het
interpreteren van literaire werken’ p. 145) stelt terecht dat de interpretatie zich door haar
hypothetisch karakter onderscheidt van de wetenschappelijke beschrijving.
40. Oversteegen (‘Hermeneutiek’ p. 140): ‘Vanzelfsprekend zal een volledige beschrijving van die
samenhang niet mogelijk zijn; er vindt altijd een selectie plaats van wat men de belangrijkste
aspecten vindt.’ Dit geldt temeer daar het in deze studie 27 gedichten betreft. Zie ook Sötemann,
De structuur van Max Havelaar p. 160-161.
41. Zie paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
42. Onder comparatistisch versta ik niet noodzakelijkerwijze ‘internationaal’, zoals De Deugd doet
(p. 9). Ook binnen één literatuur, zelfs binnen één bundel gedichten, kan comparatisme bedreven
worden: ‘If we limit the study of comparative literature to the relationships between two or
more literatures, if we think of it merely in terms of the “foreign trade” of literatures, no distinct
subject can emerge, no distinct methodology, and we are simply left with fragments of literary
history, cut out of the living process of literary development’, stelt Wellek (‘The concept of
comparative literature’ p. 1).
43. Wellek en Warren resp. p. 56 en p. 238.
44. ‘Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken’ p. 154.
45. De dichter Marsman en zijn kring p. 11.
46. De beweging van vijftig p. 32-33, overgenomen uit De vrije katheder 1949.
47. De beweging van vijftig p. 32.
48. Lehning Vriend p. 102.
49. Criterium 1940.
50. Uitzondering zijn het boek van Verbeeck en de artikelen van Oversteegen in Raster.
51. ‘H. Marsman als apollinische persoonlijkheid’ p. 157.
52. Drukfouten komen alleen voor in Madonna. Ze zijn verantwoord onder de tekst van het gedicht,
waar de letter V aangeeft hoe het betreffende woord in de Verzen is gedrukt. Dit teken V wordt
ook gebruikt om het paginanummer van het gedicht in de bundel aan te geven. Waar een gedicht
in de Verzen twee pagina's in beslag neemt, werd de eerste herdruk in Paradise regained gebruikt,
om te bepalen of er al of niet op de tweede pagina een nieuwe strofe(ïde) moet beginnen. Ook
hebben de Verzen overeenkomstig het gebruik van die tijd, geen spatie na een leesteken. Deze
verandering doet weinig ter zake. Anders is het gesteld met het streepje, dat Marsman vaak
plaatst aan het begin en eind van een versregel. Meestal hebben de Verzen een spatie tussen het
eerste resp. laatste woord en het streepje, soms echter niet. Hoewel ik meen dat dit op toeval
berust en op rekening te schrijven is van Lehnings typografische talenten, heb ik de gevallen
waar de spatie niet gegeven is, wel verantwoord.
53. Zo spelt Marsman in Bloesem 23 omfloersde, het geslacht van de ‘nacht’ in Bloesem 7, 18 en
20 is vrouwelijk, en hetzelfde geldt voor weg in Blauwe Tocht I 11 en 13.
54. Zie in Lehning Vriend de ‘Lijst van verzen van 1917-1923’, p. 170-176.
55. Evenmin worden andere gedichten uit dezelfde periode (Voorpost) bij het onderzoek betrokken.
56. ‘Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken’ p. 148.
57. Kayser p. 193. Moeilijke titels in de Verzen zijn bv. Vlam, Bloei, Schaduw, Bloesem enz.,
eenvoudige vindt men in de ‘Seinen’: Berlijn e.d.
58. Zie hoofdstuk IV paragraaf 1.3.
59. Op enkele uitzonderingen na, zoals bv. Robijn.
60. Zie Wellek en Warren p. 163 en 170 vv.
61. Dit houdt uiteraard niet in, dat ik alléén ‘betekenissen’ zoek. Empson keurt terecht (p. 10 en
245-246) de ‘fallacy of meaning’ af. Alleen echter wanneer auditieve en visuele
structuurmiddelen bijdragen tot de interpretatie, worden zij behandeld.
Braakhuis behandelt Madonna (p. 108-109), Berlijn (p. 111), Vrouw (p. 112-113), Blauwe
Tocht (p. 133), Vlam (p. 134), Virgo (p. 134-135), en Wacht (p. 136-140). In Vrouw, Bloei,
Invocatio, Madonna en Amsterdam herkent hij een vijfjambische structuur (p. 108); Gang en
Berlijn zijn minder vijfjambisch, in zoverre dat de vijfvoetige jambe in deze gedichten niet
structuurbepalend is. Aan mijn interpretaties voegen Braakhuis' bevindingen echter niets toe.
Evenmin is dat het geval met De Frémery's artikel. ‘De structuur van het “vrije” vers bij H.
Marsman’, waaruit ik het volgende stukje, dat op Madonna betrekking heeft, citeer (p. 221):
‘Even onzeker als de gang van den doodelijk vermoeiden dichter is hier [in Madonna] ook die
van het dynamisch rythme, dat zich met wilde rukken tusschen drie en vier toppen blijft bewegen,
zonder ooit het hoogere getal geheel te bereiken. Het silbenaantal daarentegen pendelt regelmatig
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tusschen tien en elf. Zou het gewaagd zijn, daarin het teeken te zien van de Madonna, bij wie
de dichter troost en steun zoekt?’
62. ‘Hermeneutiek’ p. 142.
63. Oversteegen, ‘Hermeneutiek’ p. 140.
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Interpretaties
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1 Vlam aant.
Atomistische interpretatie1.
1. Schuimende

Op het eerste gezicht staat Schuimende
metaforisch bij morgen: ‘de morgen
schuimt’. Het beeld is visueel doorzichtig,
men zou aan een op schuim gelijkende
wolkenlucht kunnen denken. Daarmee
doet men echter het beeld te kort:
Schuimende heeft meerwaarde. Naast de
metaforische functie speelt de
meerwaarde een belangrijke rol. Dit
meerwaardeaspect wordt gecreëerd door
een impliciet beroep op actueringen van
‘schuimen’ überhaupt, die in de context
integrabel zijn. Men denke aan
‘schuimende levensvreugde’. De waarde
is uiteraard ‘onvertaalbaar’, maar kan
benaderd worden met noties als
‘overborrelende actie, exuberantie’ zolang men zich blijft realiseren dat een
dergelijke omschrijving niet meer is dan
een benadering.
Bij een meerwaarde speelt de
gevoelswaarde in belangrijke mate mee:
Schuimende moet subjectief worden
opgevat. Dit eerste woord van het gedicht
functioneert dus èn metaforisch èn als
bijvoeglijk deelwoord bij morgen, heeft
een bepaalde meerwaarde, en geeft ook
aan dat er sprake is van een persoonlijk
gezichtspunt, dat de morgen subjectief
waarneemt en met Schuimende
karakteriseert.

morgen

Het metaforisch gebruik van Schuimende
beïnvloedt de waarde van morgen. Het
effect is concretisering: morgen wordt
voorgesteld als iets dat schuimen kan.
Bepaalde betekenisaspecten spelen nu
niet meer mee: morgen staat hier niet
meer voor een zeker tijdsverloop aan het
begin van de dag, maar voor een tastbaar
begin van de dag zelf.
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De regel is elliptisch: geen lidwoord, geen
persoonsvorm. Door de ellips ontstaat
niet alleen een kernachtige wijze van
zeggen, alsof de twee woorden alles zijn
wat erop aankomt in de mededeling, maar
alles wat er niet toe doet is zelfs
weggelaten: explicitering door verbum
finitum of lidwoord zou de complexiteit
verminderen.
Er is geen plaats voor meer, omdat de
ruimte in de geconstitueerde
werkelijkheid in beslag genomen wordt
door de Schuimende morgen zelf, een
totaal gegeven, dat door toevoeging
gereduceerd zou worden tot iets minder
absoluuts. Hiermee samen hangt ook de
functie van het tegenwoordig deelwoord
Schuimende, vergeleken bij een
hypothetische persoonsvorm: de regel
kan niet alleen geparafraseerd worden als
‘de morgen schuimt’, maar ook als ‘de
schuimende morgen is’.2.
2. en

is hier niet gewoon een nevenschikkend
voegwoord. en is consecu-
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tief: ‘en vervolgens’; en ook explicatief:
‘en dus’. en constitueert de overgang
tussen 1, waar de totaliteit van de
gepresenteerde wereld bestond uit
Schuimende morgen, en de tweede
strofeïde waarin een ‘ik’ deel heeft aan
die totaliteit.3.
mijn

De ‘ik’ in dit vers wordt niet direct
genoemd (zie interpretatie lach). Hier
wordt de overgang van 1 tot 2 duidelijk:
er is een persoon die in 2-5 van binnenuit
beleeft wat in 1 nog niet met deze ‘ik’
verbonden was. Het vers gaat dus een stap
verder: de morgen die in 1 subjectief
omschreven kon worden als Schuimende,
maar geen deel uitmaakte van de ‘ik’ zelf,
wordt nu van binnenuit waargenomen.

vuren

De betekenis ‘van vuur gemaakt’ (van
Dale) past niet, het betekenisaspect
‘verwoesting’ evenmin.
vuren moet een intensivering zijn van
‘vurig’ met het uiterlijk van een stoffelijk
bijvoeglijk naamwoord: ‘van vuur’ in
plaats van ‘als vuur’. Dit
intensiveringsproces verleent vuren een
meerwaarde, die door middel van noties
in de context omschreven kan worden:
‘hartstochtelijk, elementair, uniek,
almachtig, genietend’. (Voor de
verwijzing van vuren naar de titel, zie het
slot van de atomistische interpretatie).

lach

Na vuren kan alleen een bepaald soort
lachen bedoeld zijn: een uiting van pure,
machtige exuberante vreugde.
mijn vuren lach ‘staat voor’ de ‘ik’, als
metoniem, pars pro toto. Men kan hier
niet eenvoudig spreken van een bezieling,
‘mijn lach drinkt’, want de parafrase ‘ik,
terwijl ik lach, drink’ is even geldig. De
metoniem verwijst niet alleen naar de
‘ik’, maar vervult buitendien nog een
aantal andere functies. Ten eerste geeft
lach de ‘ik’ een karakteristieke dimensie:
‘ik ben één en al vuren lach’. Ten tweede
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noemt vuren lach het kennelijk meest
wezenlijke aspect van de ‘ik’, waar het
in dit gedicht op aankomt. In de derde
plaats vergroot mijn vuren lach de ‘ik’
oneindig, mede door middel van de
volgende regels.
3. drinkt

staat voor meer dan ‘neemt een vloeistof
tot zich’. De waarde van drinkt is
pregnant: ‘een genietend in bezit nemen,
in zich opnemen’.4. Zo omschreven, wordt
drinkt hier disjunct opgevat, maar in de
directe context spelen alle
betekenisaspecten een rol: drinkt maakt
een metoniem van vuren lach; en
concretiseert opalen dag (zie interpretatie
dag).
drinkt heeft dus naar twee kanten effect:
iets dat niet drinken kan, drinkt, en iets
dat niet vloeibaar is wordt gedronken.

uit

De opalen dag wordt voorgesteld als zich
bevindend in schalen van lucht en aarde.

ontzaggelijke

bevestigt de vergroting die in de
metoniem mijn vuren lach al werd
gesuggereerd.
De kosmische vergroting van de ‘ik’ blijft
suggestie: in het vers wordt niet
gesproken van een oneindig groot ‘ik’,
alleen van mijn vuren lach die uit
ontzaggelijke schalen enz. drinkt,
waarmee via vuren lach de ‘ik’ groter
gesuggereerd wordt dan ontzaggelijke.
De vergroting in Vlam wordt indirect
gepresenteerd en onttrekt zich daardoor
aan visualisering.

schalen

Het beeld ontzaggelijke schalen - aarde
leent zich gemakkelijk tot visualisering.
aarde en lucht kan men zich voorstellen
als twee elkaar
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bedekkende schalen, die tesamen de dag
in zich bergen.
Men doet het gedicht echter tekort
wanneer men deze voorstelling als
interpretatie van het totale beeld zou doen
gelden. Er treden dan nl. inkonsek
wenties op die als zodanig in het vers niet
gegeven zijn. Moeilijk voorstelbaar wordt
het drinken uit de schaal van de lucht die
immers ondersteboven ‘staat’, en nog
moeilijker de positie van de ‘ik’, die
immers in de Schuimende morgen staat,
d.w.z. binnen de schalen zelf. schalen
kan echter worden gezien als één van een
aantal onderling wèl coherente beelden,
wanneer men aanneemt dat de visie van
het gezichtspunt in 1 anders is dan in 2-5.
In 1 maakte Schuimende morgen de totale
wereld uit voor de ‘ik’, in 2-5 wordt
opalen dag aan hem ondergeschikt. Het
exuberante gevoel dat in 1 verwoord
wordt, veroorzaakt de kosmische
vergroting in 2-5 (zie ook interpretatie
dag), en vanuit deze vergroting is het
onjuist en onmogelijk om de ‘ik’ binnen
de schalen te plaatsen. Het feit dat men
zich de ‘schaal van lucht’ omgekeerd kan
voorstellen doet dan ook niet meer ter
zake. Door de vergroting worden lucht
en aarde kleiner in verhouding tot mijn
vuren lach, en in deze verhouding
groot-klein doet hun (hypothetische)
positie er weinig toe.
Ten slotte mag men door de mogelijkheid
van visualisering niet uit het oog
verliezen dat lucht en aarde in schalen
worden voorgesteld (uit), zodat de
schalen niet alleen metaforisch staan voor
‘grenzen’ maar ook letterlijk
gepresenteerd worden als concrete
voorwerpen waaruit de ‘ik’ kan drinken.
4. van

schalen - aarde is een van-metafoor: lucht
en aarde zijn/worden vergeleken met
schalen, de metafoor werkt via van.
Overigens blijft in van ook de
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conventionele betekenis werkzaam:
‘gemaakt van’.
lucht en aarde

Het enjambement na schalen doet het
beeld in twee etappes tot stand komen.
Ook het enjambement pleit hierdoor tegen
coherente visualisering in het hele vers.
Buiten de bij de interpretatie van schalen
aangetoonde functie binnen het
schalen-beeld, wordt ook de waarde
‘elementaire begrippen’ geactueerd. De
twee andere elementen ‘vuur en water’
vindt men indirect ook in Vlam: in de titel
en in vuren 2; en in de metafoor via
drinkt.5.

5. opalen

is disjunct toepasbaar via de kleur:
‘melkachtig wit, opaalblauw’, met een
‘iriserend, glanzend’ moment. opalen
staat metaforisch bij dag. De metafoor is
niet complex: dag krijgt door vergelijking
met een juweel de notie ‘kostbaar’.
opalen heeft bovendien meerwaarde,
gereleveerd door het binnenrijm, dat
opalen met schalen verbindt. Deze
meerwaarde kan, uitgaande van de
genoemde betekenisaspecten, omschreven
worden als ‘glanzend, puur, verrukking
schenkend’.

dag

Door drinkt wordt opalen dag
geconcretiseerd, tot iets drinkbaars
gemaakt. De concretisering gaat hier
verder dan die van Schuimende in 1:
‘drinkbaar’ is specifieker dan ‘tastbaar’,
en door drinkt, wordt in 5 dag
ondergeschikt aan de ‘ik’, hetgeen in 1
met morgen niet het geval was.
dag functioneert in dubbele zin als
afronding van het gedicht. In de eerste
plaats door het rijm lach - dag. Het rijm
legt de relatie subject lach met object dag
heel direct. In de tweede plaats door de
verwijzing via dag naar morgen 1, op
grond van betekenis-
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overeenkomst. Beide woorden worden
bovendien voorzien van een subjectief
bijvoeglijk naam woord: Schuimende en
opalen. Maar dag heeft een wijdere
betekenis dan morgen: de ‘dag’ omvat de
‘morgen’: ook in de verandering van
morgen in dag vindt men de ontwikkeling
van de emotie van de ‘ik’ èn de
vergroting weerspiegeld. Maar deze
afronding wil niet suggereren, dat 5 en 1
naast elkaar staan. Vlam is geen cyclisch
gedicht. De houding van de ‘ik’ tegenover
de Schuimende morgen is anders dan ten
opzichte van den opalen dag. Zou men
nl. het hele vers via 2-5 interpreteren, en
beide woordparen gelijkstellen, dan zou
1 gezien worden vanuit een kosmisch
vergroot ‘ik’, met andere woorden
schuimende morgen zou gereduceerd
worden tot iets kleins (‘een schuimend
hapje’) en deze interpretatie zou de noties
van exuberantie en totaliteit die 1 heeft,
ontkennen, hetgeen aan het gehele gedicht
afbreuk zou doen. 2-5 moet dus niet
louter gezien worden als een explicatie
van 1, een uitvoeriger verwoording die
op hetzelfde neerkomt, maar als een
ontwikkeling in de subjectieve visie die
het gezichtspunt ten aanzien van de
morgen wil presenteren.
VLAM

Men moet, op grond van de
gemeenschappelijke betekenisaspecten,
wel een relatie leggen tussen vuren 2 en
de titel. Maar vat men deze relatie op als
een identiteit (‘ik = Vlam’), dan
interpreteert men te smal. Men zou dan
de meerwaarde die vuren heeft uit het oog
verliezen. Het woord ‘vlam’ moet
diezelfde meerwaarde hebben. De
verhouding tussen titel en vers is dan
metaforisch. Zo gezien vat de titel de
totale emotie die het gedicht presenteert,
in één woord samen. Geparafraseerd: ‘dit
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extatisch en persoonlijk overheersend
genieten van de jonge dag is een ‘Vlam’.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Er wordt maar één persoon in het vers genoemd, en wel indirect: mijn vuren lach 2.
Het ligt voor de hand, dat deze ‘ik’ die in 2-5 het gezichtspunt is, ook voor 1 als
gezichtspunt fungeert. Dit gezichtspunt presenteert dan achtereenvolgens twee
verschillende visies.
In 1 wordt de morgen, blijkens de meerwaarde van Schuimende, subjectief gezien:
de ‘ik’ is erbij aan wezig en betrokken, maar maakt van de totale visie ‘de wereld =
Schuimende morgen’ zelf geen deel uit. In de eerste regel is er dus afstand tussen
gezichtspunt en de morgen: Schuimende morgen wordt van buitenaf gezien.
en in 2 geeft de overgang in visie aan: 2-5 worden van binnenuit gezien, uiteraard
ook subjectief maar met dit verschil: de opalen dag is hier ondergeschikt aan de ‘ik’
(drinkt 3), de totale visie (kosmische vergroting) omsluit nu tévens de ‘ik’. De
feitelijke anecdotische informatie is gering: 1 leert dat het morgen is; in 2 manifesteert
zich indirect het gezichtspunt.
In de interpretatie hierboven heb ik betoogd, dat in mijn vuren lach juist het meest
wezenlijke aspect van het gezichtspunt genoemd wordt, het aspect dat er hier opaan
komt, dat de ‘ik’ karakteriseert als iemand die zich kosmisch almachtig voelt en
hartstochtelijk en exuberant geniet van de dag.
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Vlam is een zeer subjectief vers, zoals men kan zien als men naar woorden zoekt die
niet metaforisch zijn of subject van een metafoor: er zijn er geen. De wijze waarop
de ‘ik’ de morgen beleeft komt tot uiting in het gebruik van woorden met meerwaarde:
de titel; Schuimende; vuren; en opalen; alle met sterk positieve noties.

2 Tijd
De verbaaltijd is in het hele vers de tegenwoordige tijd (Schuimende ook). De
wisseling in visie van het gezichtspunt houdt niet in, dat er een ontwikkeling in de
tijd zou moeten zijn (bv. een opschuivend nu). Er is wèl een ontwikkeling in emotie,
door beide bovenbesproken visies aangegeven, maar de tegenwoordige tijd heeft
desondanks een momentane waarde. Het genieten is gebonden aan één moment, dat
zowel heel kort als eeuwig kan duren. In dit verband is het van belang, dat Schuimende
de notie ‘tijdsverloop’ aan morgen ontneemt.

3 Ruimte
Met de ontwikkeling in emotionele beleving is in Vlam een dubbele ruimte gegeven:
in 1 neemt de morgen de totale ruimte in beslag, in 2-5 de ‘ik’. Bij de interpretatie
van dag is immers aangetoond, dat het vers complexer en genuanceerder functioneert
wanneer men opalen dag niet gelijkstelt met Schuimende morgen, aangezien
laatstgenoemde regel dan reductie zou ondergaan.
De kosmische vergroting in 2-5 is een subjectieve vergroting, d.w.z. het
gezichtspunt, de ‘ik’, beleeft de relatie tussen zichzelf en de morgen in het licht van
een genietend beheersen.6. De ruimte, die in 2-5 door de vergroting gecreëerd wordt,
met inbegrip van het schalen-beeld, moet daarom ook niet gezien worden als een
driedimensionale ruimte, maar meer als ruimtesuggestie, een emotionele beleving
van de ruimte die binnen de in 2-5 gesuggereerde visualisering niet konsekwent is,
en dat ook niet hoeft te zijn. Dit subjectieve aspect van de ruimtesuggestie verklaart
ook, waarom de afzonderlijke beelden zowel naar de ‘realiteit’ verwijzen (schalen
als ‘begrenzingen van de wereld’) als ook metaforisch functioneren binnen de
vergroting van de ‘ik’, hetgeen schijnbare inkonsekwenties oplevert (zie de
interpretatie van schalen). Wanneer ik spreek van een dubbele ruimte, dan geef ik
hiermee al aan dat Vlam geen gedicht is waarin de anecdote een belangrijke rol speelt:
de dubbele ruimte functioneert in dit vers bij de gratie van de beleving ervan, waardoor
de vraag naar één enkele consistente anecdotische ruimte volstrekt onbelangrijk
wordt.7.
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Samenvatting
Vlam is een ‘ik’-gedicht, waarin de protagonist, de ‘ik’, tevens het gezichtspunt is
dat zijn visie presenteert. Het thema van het vers, een ‘ik’ die extatisch, kosmisch,
triomfantelijk geniet van de jonge dag, komt tot stand in twee fasen. In 1 wordt de
morgen van buitenaf gezien, subjectief en met positieve waarde: Schuimende. In de
eerste regel wordt de ruimte totaal gegeven in deze twee woorden. Het gezichtspunt
is daar niet inbegrepen, 1 is als het ware een motor die 2-5 op gang brengt.
In 2-5 manifesteert het gezichtspunt zich, van binnenuit, indirect: mijn vuren lach
2. De ‘ik’ maakt nu deel uit van de ruimte, beheerst deze zelfs, via een subjectieve
kosmische vergroting (drinkt - ontzaggelijke schalen 3), die niet functioneert als
driedimensionaal ruimte-beeld maar als ruimtesuggestie, als metaforische verwoording
van de triomfantelijke kosmische extase waartoe de Schuimende morgen de ‘ik’
inspireert. De beelden binnen de vergroting moeten dan ook niet op het hele vers
betrokken worden, hierdoor zouden onnodige inkonsek wenties ontstaan en vooral
1 zou aan waarde inboeten, hetgeen een vlakkere, minder gave interpretatie van het
gedicht zou opleveren.
De geleding in strofeïden is dus functioneel: de twee fasen waarin het thema zich
ontwikkelt, de verandering van visie van het gezichtspunt, de dubbele ruimtebeleving
- dit alles wordt door het wit tussen 1 en 2 gereleveerd.
Vlam is een in hoge mate geconcentreerd gedicht. Er is een uiterste economie in
materiaal: het hele vers telt met de titel mee achttien woorden. Aan anecdotische
gegevens wordt minimale aandacht besteed (morgen 1, mijn 2). Alle woorden zijn
metaforisch of bij metaforen betrokken, en de vele meerwaarden (Schuimende 1;
vuren 2; drinkt 3; opalen 5) dragen bij tot de concentratie, terwijl ze tevens
voortdurend de subjectiviteit van de beleving benadrukken.
Ook het rijm wordt economisch doch functioneel toegepast: het lach - dag rijm
verbindt de twee polen van ‘ik’ en ‘morgen’; terwijl dag ook naar morgen verwijst
en daarmee het gedicht afrondt.
Het binnenrijm schalen - opalen brengt een nauwere verbinding teweeg tussen de
schalen en datgene wat zich daarin bevindt, waarbij opgemerkt moet worden hoe de
vele a en aa-klanken in 2-5 wellicht het kosmische ruimtebesef benadrukken.8.
De titel ten slotte moet worden opgevat als een metaforische samenvatting van de
totale emotie.

Eindnoten:
1. Voor de gebruikte termen wordt hier en in de volgende interpretaties verwezen naar het
glossarium.
2. Waar hier en überhaupt in de interpretaties geparafraseerd wordt, wil ik nadrukkelijk verwijzen
naar The well wrought urn, met name het hoofdstuk ‘The heresy of paraphrase’ p. 192-214,
waarin Brooks terecht stelt dat interpretatie en parafrase twee volkomen verschillende zaken
zijn. Ik maak bij de interpretatie dan ook alleen gebruik van parafrasen, wanneer door middel
van verschillende ‘transformaties’ complexe interrelaties kunnen worden blootgelegd, zonder
daarmee de parafrase als interpretatie te willen presenteren.
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3. Men vindt dit gebruik van en als inleidend op de visie van het gezichtspunt zelf, vaker in de
Verzen, bv. Wacht 2; Bloesem 2; Robijn 8.
4. Men zou ook de notie ‘overborrelend’ in Schuimende met drinkt in verband kunnen brengen.
5. De functie van de twee paren elementaire begrippen is echter verschillend: ‘vuur’ en ‘water’
zijn een karakteristiek van de ‘ik’, terwijl lucht en aarde aan deze ‘ik’ ondergeschikt worden
voorgesteld (drinkt). Deze verhouding maakt het m.i. overbodig om verder op dit gegeven van
de vier elementen in Vlam in te gaan.
Deze veronderstelling is nog minder plausibel in de variant die Lehning (Marsman en het
expressionisme p. 17 en 18, resp. in handschrift en druk) van Vlam geeft. In deze variant bevindt
zich tussen 1 en 2 geen regel wit, na dag 5 staat een uitroepteken, en de volgende regels zijn
(in het handschrift tussen vierkante haken) toegevoegd:
Zee wind en wereld
mijn bloed, ga scheep
in dezen ronden dag
doorwaai het ruim
en snijd u blauwe tochten
uit de schuimen lucht Een schemer-stad,
een stroomend schaduw-dal
hangt aan uw vlag:
een zacht-omarmd heelal!
6. Cf. Verhevene, Stroom waar de vergroting objectief is.
7. Ook de vraag of de ruimte in Vlam open of gesloten is, wordt hierdoor van geen belang.
8. Verbeeck p.6: ‘Wij horen de lach schallen van een oneindig wezen dat het heelal tot zich neemt:
drinkt. De lach weergalmt in de ruimte; de a-klanken bouwen als echo's die ruimte uit van einder
tot einder.’
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2 Verhevene aant.
Atomistische interpretatie
1. Eeuwen

De interrelaties van de woorden uit deze
regel zijn vrij complex. Door wentelden
[...] samen wordt Eeuwen bezield (zie
voor de functie van de bezieling de
interpretatie van fundament). Tevens
veroorzaakt wentelden dat Eeuwen een
planeetachtige notie krijgt: planeten
wentelen, de tijd krijgt een ruimtelijk
aspect.

wentelden

‘Wentelen’ kan zowel ‘draaien’
betekenen als ‘doen draaien.’ In de
context van de regel past de laatste
betekenis het beste: ‘eeuwen maken dat
hun eigen volheid samengeklonterd
raakt.’1. De betekenis ‘draaien’ is echter
ook toepasbaar: één wenteling van de
aarde duurt een dag; voor eeuwen zijn
enorm veel wentelingen vereist; zo kan
men zeggen dat eeuwen ontstaan door de
voortdurende wentelingen van de aarde.
wentelden veroorzaakt een metoniem:
oorzaak en gevolg zijn vervlochten, en
het resultaat wordt als oorzaak
voorgesteld.2. Door de metoniem wordt
Eeuwen geconcretiseerd, het tijdsaspect
maakt plaats voor een ruimtelijk aspect:
Eeuwen staat tevens voor ‘de aarde’.

hun volheid

In de context van de hele regel wordt de
‘volheid’ voorgesteld als een resultaat
van het zich wentelen van de Eeuwen.
wentelden moet resultatief worden
geïnterpreteerd. De overvolle inhoud der
eeuwen wordt dus concreet gezien. Wàt
die inhoud behelst, wordt niet uitgewerkt,
maar iets anders dan ‘verloop van tijd’,
‘geschiedenis’ en ‘menselijk handelen’,
‘cultuur’, kan volheid m.i. niet bedoelen.
Wil men wentelden in de engere betekenis
van ‘draaien’ opvatten, dan krijgt volheid
een andere inhoud: ‘de volheid der
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tijden’, dat wil zeggen het moment
waarop Gods zoon verschijnt.3.
samen

Van de twee beelden die in deze regel
tegelijk werkzaam zijn, de bezieling
(‘eeuwen doen draaien’) en de metoniem
(‘eeuwen wentelen’) wordt hier het eerste
weer opgevat: ‘de volheid der eeuwen
wordt bijeengewenteld, tot één geheel
verenigd, als losse sneeuw tot een
sneeuwbal’.
De dubbele punt kan resultatief worden
opgevat: ‘zodat hij een fundament krijgt’;
en explicatief: ‘de volheid der eeuwen is
nl. zijn fundament’. De resultatieve
functie wordt gesteund door geboren 11,
de explicatieve functie spreekt voor zich.

2. zijn

Een persoon, een ‘hij’, wordt
geïntroduceerd. De indirecte benoeming
(zijn) en het feit dat het onderwerp in 1,
2 Eeuwen is, resulteert
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niet in een reductie van zijn proportie,
maar legt daar juist de nadruk op. Door
datgene te benoemen waar ‘hij’ boven
staat resp. uit voortkomt (zie interpretatie
van omvamen), wordt een indruk gewekt
van grote macht.
fundament

De betekenis van het woord fundament
suggereert een bepaalde afhankelijkheid.
Door middel van de concretiserende
metoniem is het beeld te ‘vertalen’ als
‘hij staat er op’. Met fundament wordt
dan Eeuwen in hun waarde van ‘aarde’
bedoeld. Zo ontstaat kosmische
vergroting, de ‘hij’ wordt groter dan (de
aarde en de) tijd voorgesteld. Maar tevens
geldt een figuurlijke interpretatie: ‘de
volheid der eeuwen (hun denkgedrocht
3) ligt aan zijn voeten’: hij staat er bóven,
is geestelijk groter dan denkgedrocht.
Deze interpretatie voegt een aspect toe
aan de kosmische vergroting: niet alleen
is ‘hij’ groter dan de aarde zelf, maar ook
geestelijk superieur.
Er is nog een derde interpretatie mogelijk,
wanneer men fundament opvat als
resultatief van volheid in de bijbelse zin:
fundament krijgt dan de waarde van
‘bestaansgrond’.
Opvalt hoe het ritme van 2 verschilt van
dat van 1. De lange regel geeft explicatie,
de korte afzonderlijke bondige informatie
in twee voeten. Deze afwisseling van
jamben en trocheeën wordt het hele vers
door gehanteerd.

3. nauw

sc. ‘nauwelijks’.

kon

Onderwerp van kon [...] omvamen kan 1
zijn schedeltent zijn: men krijgt dan de
interpretatie dat ‘het denkgedrocht der
eeuwen’ door zijn schedel ‘nauwelijks
kan worden bevat’. nauw lijkt in deze
interpretatie echter overbodig.
2. Onderwerp is hun denkgedrocht in een
interpretatie, waarin deze regels het
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geboorteproces van de Verhevene
weergeven, die dan letterlijk uit ‘de
volheid der tijden’ ofwel ‘het
denkgedrocht der eeuwen’ geboren wordt.
nauw is dan wel functioneel: ‘zo groot is
de schedel van de boreling dat...’.
hun

sc. ‘der eeuwen’.

denkgedrocht

Dit neologisme is oninterpretabel
wanneer we denkgedrocht ‘het geestelijk
product van de eeuwen’ pejoratief
opvatten.4. denkgedrocht moet daarom
disjunct worden geïnterpreteerd:
‘mateloos groot’.

omvamen

Een interpretatie ‘zijn schedel is zo nauw
dat het denkgedrocht er maar nauwelijks
in kan’ ontkent de kosmische vergroting
en moet daarom worden verworpen.
1. ‘het denkgedrocht is zo reusachtig
groot, dat zelfs zijn schedel het maar
nauwelijks kan omvatten’. Deze
interpretatie gaat uit van denkgedrocht
als lijdend voorwerp en levert een in de
vorige regels integrabel geheel op. Het
lijdend voorwerp wordt het eerst
genoemd om denkgedrocht te releveren.
Het effect van deze vooropstelling is dan
vergelijkbaar met de indirecte introductie
van de ‘hij’ in 2.
2. Wanneer we echter denkgedrocht als
onderwerp opvatten passen de regels in
het geboortebeeld. Men kan dan in deze
eerste strofe een allusie zien aan het
klassieke verhaal van Gaea (zie interpr.
Eeuwen als ‘aarde’), bij wie Uranus die
de hemel beheerste de Giganten verwekte.
De Verhevene zou dan één van deze
Giganten zijn.5. Veel raadselachtigs in de
derde strofe kan met deze allusie worden
verklaard.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

25

schedeltent

Alweer een neologisme. Het suffix -tent
vestigt de aandacht op de vergroting.6.
Men zou hier aan ‘schedelgeboorte’
kunnen denken binnen de
Gigant-interpretatie.
In 3 en 4 wordt het fundament-beeld
verlaten, en het beeld van 1 wordt
voortgezet. Door middel van deze twee
disparate beelden met als
gemeenschappelijk uitgangspunt de le
regel, wordt de ‘hij’ in deze strofe
tweemaal variërend geïntroduceerd en
gekarakteriseerd als ontzaglijk groot en
geestelijk superieur. De korte regel hier
geeft schedeltent, als eerste substantief
dat de Verhevene als persoon
introduceert, door de afzonderlijke positie
meer nadruk.

5. haren

sc. ‘zijn haren’. sloegen, zeker in
combinatie met hun, activeert haren. Men
kan hier niet van een bezieling spreken,
omdat haren metonimisch staat voor de
‘hij’ zelf: ‘hij sloeg zijn haren enz.’
Wederom wordt de ‘hij’ niet direct
genoemd, zijn haren echter krijgen een
actief-handelende waarde. Men denke
aan de lange haren van de Giganten.

sloegen

De betekenis van sloegen is hier wel
toepasbaar, maar dit woord wordt hier
niet alleen figuurlijk gebruikt: ‘slaan’
heeft een meerwaarde,7. die op basis van
de betekenisaspecten ‘intens’ en ‘hevig’,
kan worden omschreven met noties als
‘creatief’ en ‘vitaal’. Mogelijk zit er ook
een agressief aspect, dat dan verband
houdt met het Gigant-motief. De
combinatie met vlag geeft bovendien een
zekere exuberantie aan het geheel.

hun

sc. ‘van de haren’. De betrekking tussen
haren en vlag is metaforisch, haren
zijn/worden vergeleken met een vlag.

vlag

De metafoor in deze regel is complex.
Als grondslag valt iets aan te nemen als
‘zijn haren wapperden als een vlag’; dan
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worden de haren zelfstandig handelend
voorgesteld, metonimisch voor de ‘hij’
zelf en via sloegen en hun; vervolgens
wordt het ‘wapperen’ geïntensiveerd in
sloegen, met creatieve, vitale en ev.
agressieve noties; en ten slotte geeft de
regel geen vergelijking maar een
pregnanter en gecondenseerder identiteit:
‘de haren zijn een vlag’. Aan het beeld
van de Verhevene wordt iets toegevoegd:
in 1-4 was hij kosmisch superieur, hier
wordt de ‘hij’ gekarakteriseerd als
exuberant.
langs

niet alleen ‘tegen’ maar ‘langs de lengte
van’.

de hemel

De positie van de Verhevene in dit beeld
is visueel duidelijk: hij staat tussen hemel
en aarde in, en reikt met zijn hoofd tot de
hemel, zodat zijn haren erlangs slaan. De
vergroting wordt in deze regel iets
duidelijker ruimtelijk uitgewerkt.

6. bepantsering

Gezien het voorgaande en de rest van
deze strofe, met noties van grootte,
kracht, en macht en exuberantie, hoeft
bepantsering hier niet defensief te worden
opgevat. Het woord kan disjunct
geïnterpreteerd worden: ‘zijn haren, de
vlag langs de hemel, vormen zijn pantser,
zijn een teken van zijn kracht.’ Binnen
het Gigant-motief is bepantsering wel
defensief op te vatten.

7. scherp

Mits disjunct opgevat kan scherp wel
toegepast worden op lijf: noties van
‘kracht, onverzettelijkheid’ (‘zich schrap
zetten’). scherp heeft een meerwaarde
van ‘waakzame onaantastbaarheid’. De
vooropstelling bewerkt weer nadruk.

zijn lijf

lijf staat hier metonomisch voor de ‘hij’
zelf (evenals haren), hetgeen vooral aan
vermetel duidelijk wordt.

geel

Op het eerste gezicht lijkt geel een chiffre
te zijn, maar contextuele
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informatie uit de volgende regels toont
aan dat dit woord ook zonder
chiffrewaarde in het vers kan
functioneren. geel is nl. de kleur van de
zon, en bij de karakterisering van de
Verhevene in dit gedicht duikt hier en
daar de notie ‘zon’ op.8.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het
beeld in 5 niet alleen de kosmische
vergroting uitwerkt, maar ook visueel
opgevat moet worden: ‘zijn haren zijn de
stralen van de zon’. Als geel hier staat
voor ‘zonnegeel’, zou scherp ook de
scherpte, de kracht van het licht aan
kunnen geven.
Hier zijn voorlopig twee argumenten
tegenin te brengen: de ‘hij’ wordt in het
vers allereerst gepresenteerd als
lichamelijk (schedeltent 4, lijf 7). In de
tweede plaats kan de ‘hij’ niet
onvoorwaardelijk met de zon
geïdentificeerd worden zonder dat 1-4
onintegrabel wordt: de relatie die daar
tussen de Verhevene en de tijd tweemaal
toe wordt uitgewerkt en de beelden die
deze relatie illustreren (fundament 2 en
schedeltent 4) zijn niet zonder meer
geldig voor (zelfs een antropomorfe) zon.
De zon heeft immers niet alleen de aarde
maar ook de planeten om op neer te
kijken. Voorlopig wil ik de zon
beschouwen als een van de motieven in
het vers, naast het Christus- en het
Gigant-motief. geel is nl. ook metaforisch
interpretabel: ‘als de zon’.
vermetel

complementeert scherp en geel: naast
kracht nu moed, een notie die al in 5 werd
geïntroduceerd. Zijn lijf kan niet zelf
vermetel zijn, vermetelheid is een
gemoedsgesteldheid, vermetel vraagt om
een interpretatie van lijf als metoniem. In
deze regel vinden we niet, als elders, rijm,
maar assonance.
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8. dansen

Noties van exuberantie en moed
culmineren hier. Samenvattend: in de
eerste strofe wordt de Verhevene vnl.
superieur gekarakteriseerd, in deze strofe
vitaal en bijna brutaal uitbundig.

9. braakte

1. Het onderwerp van braakte is een
weggelaten ‘hij’.
2. Het onderwerp is heilwoord.
ad 1: klotsende klank zou bijstelling,
nadere uitleg zijn bij het heilwoord; uit
walging geboren moet verbonden worden
met het heilwoord, en geeft een explicatie
van braakte.
ad 2: klotsende klank zou lijdend
voorwerp zijn van het heilwoord; uit
walging geboren kan dan verbonden
worden met klotsende klank, hoewel de
komma na geboren dan overbodig is. Wil
de komma functioneel zijn, dan kan ook
hier uit walging geboren betrokken
worden op het heilwoord, en een
explicatie geven van braakte.
Een zin zonder onderwerp is niet erg
gelukkig, de waarschijnlijkste
interpretatie is dus wel de tweede, hoewel
het beeld: ‘een woord dat een klank
braakt’ niet fraai genoemd kan worden.
De inversie kan dan verklaard worden als
bij scherp 7, met effect van nadruk.

heilwoord

kan weinig anders betekenen dan ‘het
woord dat heil moet brengen’. Men dient
dus aan te nemen, dat de Verhevene heil
brengt, of meent dat te kunnen doen. Dit
heil zou, als de ‘hij’ de zon is, licht en
warmte kunnen zijn - maar tegen deze
identificatie spreekt de sterke minachting
in deze regels (braakte, walging).
heilwoord verwijst wel heel duidelijk naar
het Christus-motief, maar het
bovengenoemde bezwaar geldt dan nog
sterker.
Is de Verhevene een niet nader te
specificeren kosmisch vergrote jongeling,
dan kan het heil een voor hem subjectieve
zaak zijn:

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

27

heilwoord wordt dan een uiting van
kosmische overmoed en
zelfverzekerdheid, en blijft weinig
duidelijk. Dit laatste geldt ook voor de
opvatting van de Verhevene als Gigant.
Mogelijk staat heilwoord metonimisch
voor ‘hij’: een woord braakt geen klank,
al wordt het dan ook zo voorgesteld via
een vervangen van spreker door
gesprokene.
walging

Er moet in deze strofe nog sprake van
vreugde zijn: na 5-8, en voor Maar 13 en
na vreugde 13. Het is onaannemelijk dat
de Verhevene plotseling in een negatieve
stemming zou verkeren, braakte enz.
volgt immers logisch op 5-8 en is
hoogstwaarschijnlijk wel een verdere
uitwerking van zijn overmoed. De
minachting die spreekt uit braakte en
walging moet wel uitsluitend gericht zijn
tegen de hemel 11, aangezien het
onaannemelijk is dat de aarde 12 in
walging zou worden dankgezegd. De
enige verklaring die voor walging te
geven is, ligt binnen de interpretatie van
de verhevene als Gigant: de Giganten
vielen meteen na hun geboorte de goden
aan. Dan is 12 ook plausibel, aangezien
aarde dan als Gaea, de moeder, kan
worden opgevat. heilwoord blijft in deze
context merkwaardig.

10. klotsende

De alliteratie wordt iets minder
bombastisch als men zich voorstelt hoe
de Verhevene zijn klanken weerkaatsend
in de ruimte slingert.

11. o

Teken van emotie, dat in de context
vreemd aandoet, tenzij men de Verhevene
hier opvat als Gigant.

ik

De overgang naar directe rede wijst op
epische trekken in dit gedicht.

geboren

Het gebruik van dit woord levert een
argument tégen de opvatting van de
Verhevene als de zon: de aarde is immers
in 1-4 al eeuwen oud en bewoond
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geweest (denkgedrocht). In deze regels
kan de Verhevene de zon niet zijn.
Nu hoeft geboren niet noodzakelijkerwijs
te impliceren dat de geboorte nu net heeft
plaatsgehad, de regel kan ook uiting
geven aan een bewustwording. Dat
verandert echter niets aan het argument
tegen de identificatie van de Verhevene
met de zon.9. In de Gigant-opvatting past
geboren wel, zij het dat ook hier de notie
van ‘lang bewoonde aarde’
(denkgedrocht) vreemd aandoet.
De identiteit van de Verhevene blijft
raadselachtig.
Het rijk rijm geboren - geboren verbindt
beide regels niet functioneel.
12. heb dank

a. ‘ik ben u dankbaar’
b. wees (mij) dankbaar’.
De eerste interpretatie past in de
identificatie Verhevene - Gigant.
De tweede interpretatie grijpt terug op
heilwoord, en past bij de identificatie
Verhevene - zon, want suggereert dat er
voor de aarde redenen zijn om hem
dankbaar te zijn.

13. Maar

leidt het tweede gedeelte van het gedicht
in. Als eerste woord geeft het aan, dat wat
nu volgt in oppositie staat tot I.

sluipend

Een ongebruikelijke constructie, een
bijvoeglijk gebruikt deelwoord met een
functie tussen die van werkwoordelijk
gezegde en naamwoordelijk deel van het
gezegde in.10.
sluipend geeft befloersing de notie
‘achterbaks’. Als tegenwoordig
deelwoord bezielt het de befloersing: ‘de
befloersing sluipt’. Voor de vierde maal11.
krijgt het eerste woord van een
zinsconstructie nadruk door
vooropstelling.
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na vreugde

De vreugde, waarover hier gesproken
wordt, moet de vreugde uit 1-12 zijn,
‘zijn vreugde’. sluipend moet daarom van
de Verhevene uit gezien worden opgevat:
‘sluipend voor hem’. Het tegenwoordige
tijdsaspect van sluipend sluit hierbij aan:
het gedicht wordt in de verleden tijd
gepresenteerd maar subjectief vanuit de
Verhevene gezien is er presenskarakter
(zie ook 11 ben, 12 heb).

14. befloersing

Neologisme12.. befloersing wordt door
drie werkwoordsvormen geconcretiseerd,
nl. door sluipend; dreef [...] te vluchten
(bezielingen); en grijnsde (personificatie).
Zo wordt de befloersing gekarakteriseerd
als ‘heimelijke, achterbakse (sluipend),
angstaanjagende (dreef [...] te vluchten)
en dierlijk-triomfantelijke (sluipend,
grijnsde naakt) tegenstander’.

luchten

Het meervoud kan op verschillende
wijzen worden uitgelegd. a. ‘elke nacht
(nachten 15) befloerst één lucht’; b. ‘de
aarde wordt in haar geheel gezien (aarde
12, zelfs Eeuwen 1) met erboven de hemel
uit 11; c. luchten moet collectief worden
gezien analoog aan ‘hemelen’.
Gezien het raadselachtige van het
meervoud van nachten zijn de tweede en
derde mogelijkheid plausibeler. Men zou
geneigd zijn (vluchten 16) het meervoud
aan het rijm toe te schrijven.
Het totale beeld op zich is overigens wel
begrijpelijk: ‘wanneer het donker wordt,
wordt de hemel op heimelijke en steelse
wijze met een floers bedekt’. In
werkelijkheid veroorzaakt het
verdwijnende licht de duisternis, en hier,
waar het motief ‘licht’ in verband
gebracht wordt met de Verhevene, is een
omkering van de gang van zaken
functioneel. In deze strofe is een
identificatie van Verhevene met zon
plausibel.
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13 en 14 wijken ritmisch af van het tot
nu toe in dit gedicht gevolgde patroon.
15. in

is ambigu. In de eerste plaats is in te
interpreteren als ‘tijdens’: tijdens het
vallen van de nacht treedt befloersing op.
Maar er is ook een causale relatie tussen
befloersing en ‘nacht’: befloersing is
afhankelijk van nachten. Deze
afhankelijkheid wordt door in (cf. een
hypothetisch ‘van’) wel verzwakt, ws.
omdat nachten door middel van positieve
bijvoeglijke naamwoorden wordt
gekarakteriseerd (volmaakt). Dat de
relatie tussen befloersing en nachten in
het gedicht wél gelegd wordt, bewijst 19:
hij tartte nacht.

nachten

Men zou kunnen aannemen, dat 13-17
een stadium presenteert, dat vóór 1 ligt,
vóór de geboorte, en dat hier geschetst
wordt hoe de nachten zich altijd plachten
te gedragen - ware het niet dat er na
vreugde staat, hetgeen toch duidelijk
terugslaat op 1-12. Ook zou men zich
binnen het zonne-motief kunnen indenken
dat 1-12 een herhalende resp. tijdloze
waarde heeft: deze geboorte vindt elke
dag plaats, dan wel het moment van de
geboorte wordt tijdloos voorgesteld ware het niet dat 25 zijn eerste wacht
aangeeft dat het hier om één specifieke
gebeurtenis gaat. Het meervoud is
vreemd, zelfs wanneer men het opvat als
een gesubstantiveerde infinitief ‘het nacht
worden’.

streng en volmaakt

streng zonder meer zou nog kunnen
verwijzen naar de angstaanjagende noties
van befloersing (sluipend, dreef [...] te
vluchten, grijnsde naakt) maar in
combinatie met volmaakt is een negatieve
interpretatie onmogelijk. Men zou
volmaakt alleen direct
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op nachten kunnen toepassen:
‘volmaakte, d.w.z. absolute nachten’,
maar de hier gesuggereerde nacht is niet
absoluut: er wordt gesproken van
befloersing en van smeltend licht. Als in
19 nacht en befloersing niet werden
geïdentificeerd, zou de nacht desnoods
nog volmaakt kunnen zijn, en alleen
onhelderheid (befloersing) te vrezen. De
enig mogelijke interpretatie is, dat het
gezichtspunt13. dat de Verhevene van
buitenaf presenteert, in dit geval
scrupuleus eerlijk is en beide partijen in
een vreemde poging tot objectiviteit wil
geven wat hen toekomt. Dit zou dan wel
de eerste regel zijn waarin het
gezichtspunt niet volledig op de hand van
de ‘hij’ is. volmaakt blijft raadselachtig.
16. ze

sc. de befloersing.

dreef

zet het beeld uit 14 voort: de befloersing
sluipt resp. drijft; lucht resp. smeltend
licht is de prooi, die zich laat overvallen
en verdrijven.

smeltend

D.w.z. de befloersing doet het licht
smelten, het smelten van het licht is een
logisch gevolg van de befloersing. De
relatie tussen ze en smeltend is causaal.
Het smelten wordt bovendien ook
pleonastisch nogmaals verduidelijkt in
vluchten zelf: smeltend en vluchten geven
beide hetzelfde weer: ‘het licht
verdwijnt’.

licht

wordt door dreef te vluchten bezield.
Wanneer de Verhevene geïndentificeerd
zou moeten worden met de zon, zou het
licht van de ‘hij’ zelf uitgaan, zou hijzelf
het smeltend licht zijn. Dit beeld pleit
weer tegen de identificatie. dreef te
vluchten is een ongebruikelijke
constructie.

17. naakt

staat in oppositie tot ‘floers’ en moet
daarom disjunct worden opgevat: ‘in
volle afschrikwekkendheid, de tanden
bloot’. befloersing wordt hier door
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grijnsde en naakt geactualiseerd met de
notie ‘dierlijk’.
18. maar

Het feit dat twee achtereenvolgende
strofen met ‘maar’ beginnen, is weinig
fraai. Door dit maar hij wordt de
Verhevene weer ingevoerd.

hij

De tegenstelling tussen hij en ‘de vijand’
wordt verzwaard door de herhaling van
hij (zie 19).

blonde

kan naar het zonnemotief verwijzen, hoeft
echter niet. Noties van ‘glanzend’ en
‘schoon’ kunnen meespelen.

boorling

is op te vatten als ‘iemand die zonet (in
I) geboren is’. Van Dale's ‘zuigeling’ is
onacceptabel. boorling wijst er weer op
dat in I een geboorteproces plaatsvond,
hetgeen tegen het zonne-motief pleit. Met
het Gigant-motief is deze regel wel te
verenigen.

der zwellende jaren

Tenzij men der opvat als ‘uit’ binnen het
Gigant-motief (‘hij is geboren uit het
zwellen der jaren’), zie 1 en 2, is dit een
vreemde constructie: de jaren zwellen
niet. Een verschuiving is het evenmin:
‘hij zwelt’ is onzin. Een disjunct
betekenisaspect ‘groeien’, desnoods ‘in
omvang toenemen’ is echter wel op de
boorling van toepassing. der zou dan een
causale waarde hebben: ‘door’.
Geparafraseerd: ‘boorling van de in aantal
toenemende jaren’ ‘van de volheid der
tijden’; interpreteert men met
verschuiving en causale waarde:
‘groeiende boorling (sterker wordende?)
door / met de jaren’. In beide gevallen
een wat zware en complexe constructie
voor deze simpele mededeling. Vreemd
zou ook het hier ingevoegde tijdsaspect
zijn. jaren (überhaupt al moeilijk te
combineren met boorling) suggereert een
tijdsverloop (groei) dat niet te rijmen valt
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met de hier gegeven eenmalige ervaring:
zijn eerste wacht 25. De regel is
inderdaad het meest plausibel binnen het
Gigant-motief.
19. tartte

Het is aannemelijk, dat hiermee de taak
van de Verhevene eindelijk omschreven
wordt (zie heilwoord 9, en ev. dank 11).

nacht

moet hier staan als verzamelnaam voor
de ‘vijand’ in 13-17. Het onderwerp was
daar befloersing [...] in nachten: hier
wordt befloersing (het beest) met nacht
gelijkgesteld.

20. en

geeft explicatie van tartte.

vlocht [...] haren

Construeert vrijwel hetzelfde beeld als in
5-6, zij het minder extatisch. Een relatie
haren - hemel wordt weer gelegd, maar
gaat nu verder: van het duister (hemel)
wordt hier gebruik gemaakt (cf. 9-12):
een eerste aanduiding van de niet
onaantastbare positie van de ‘hij’.

ruige

sc. ‘niet effene’. Synesthetische metafoor.

duister

Vlak na nacht 19 volgt meteen weer een
loskoppeling van de begrippen nacht en
duister (befloersing): samenvlechten is
iets anders dan tarten, nacht in 19 en
duister hier kunnen niet identiek zijn. De
bedoeling is wel duidelijk: ‘hij integreert
juist de duisternis’. duister wordt door
vlocht geconcretiseerd, ruige werkt daar
aan mee. De assonance in ruige duister
verbindt beide woorden ook wat de klank
betreft.

haren

Visueel voorstelbaar beeld: ‘zijn haren
gaan op in het duister, vermengen zich
ermee’. Hier zou dan (binnen het
zonnemotief) als actief worden
gepresenteerd wat in 16 passief gebeurde
(smeltend licht). Mogelijk is dit een
variërende herhaling van het beeld in 14
en 16, alleen wordt deze regel dan wel
duidelijk nà 16 gesuggereerd, maar 18
kan geen gelijktijdigheid aangeven.
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21. veilge vacht

cf. bepantsering 6. Hier zijn echter wel
degelijk defensieve noties in het spel,
hoewel het vreemd is dat de nacht, de
vijand, onderdeel kan uitmaken van zijn
veiligheid.
vacht doet op zichzelf minder krachtig
aan dan bepantsering. Evenals bij vlocht
voelt men hier een teken van
verzwakking, vooral door de verwijzing
naar bepantsering. Deze verzwakking
wordt in het vers alleen gesuggereerd,
niet verder uitgewerkt; er stààt veilge. Het
bij ruige duister opgemerkte, gaat hier
ook voor de alliteratie op. De elisie is
metrisch verklaarbaar.

22. zoo

moet terugwijzen naar 20-21.

schragend

sc. ‘zich schragend’. Het absolute
gebruik, zonder wederkerend
voornaamwoord, suggereert ook de
overgankelijke betekenis van ‘schragen’:
‘steunen, stutten’: ‘hij steunt (de nis der
kimmen) terwijl hij leunt’.
schragend ontkent de identificatie met de
zon: de zon zakt weg aan de kim, hij niet.
Men zou hier aan het Gigant-motief
kunnen denken - de rest van de strofe
klopt dan echter niet.

nis der kimmen

is visueel toch zeer goed vanuit het
zonnemotief te interpreteren: de einder
maakt met de aarde een hoek waarin de
zon 's avonds wegzakt; de ene kim is dan
de grens van de aarde, de andere de grens
van de hemel. Op het niveau van de
jongeling zelf klopt het beeld ook wel:
‘hij verschanst zich aan de uiteinden
tussen aarde en hemel.’

23. zuigende

Hier zou het motief van de zon weer
kunnen spelen: de zon zakt weg aan de
kim, waar het gebruik van zuigende op
zou kunnen doelen. Zie echter schragend.
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schacht

Hij zet zich schrap, maar op een plaats
die hem naar beneden trekt. Na zuigende
heeft schacht geen defensieve notie meer.

24. ellende

Een directe pejoriserende metafoor. De
waarde van ellende is ambigu. In
overeenstemming met het zonnemotief
moet ellende de maan zijn; wat de
jongeling aangaat is over geen andere
vijand gesproken dan befloersing en
nacht. Het vers zelf doet eerder ‘nacht’
dan ‘maan’ interpreteren. Een Gigant kan
de Verhevene hier niet zijn, de vijand is
te duidelijk de nacht dan dat het ‘de
goden in een strijdwagen’ zouden kunnen
zijn. ellende kan dus zowel de maan als
de nacht bedoelen. ellende wordt met
noties van dierlijkheid bezield door
beklimmen (zie sluipend).

beklimmen

ontkracht de interpretatie ‘nacht’ voor
ellende niet: al eerder (befloersing 14,
smeltend 16, haren 20) werd de gang van
zaken omgekeerd, alsof het licht wegtrok
voor het opkomende duister.

25. eerste

boorling en geboren 11 maken het
onwaarschijnlijk dat de ‘hij’ zich al lange
tijd bewust zou zijn van zijn taak. De
aarde is al oud (1-4), toch is dit de eerste
keer dat de Verhevene waakt tegen de
nacht/maan. De jongeling kan de zon niet
zijn.

wacht

maakt een cyclische interpretatie, als zou
de zon/jongeling elke dag opnieuw
geboren worden, onmogelijk. De
interpretatie van wacht als ‘het wachten’
reduceert de taak van de jongeling en is
daarom minder functioneel. Wat men te
weten komt omtrent de taak van de
Verhevene, kan omschreven worden als
het tarten van de nacht, en het waken
(bewaken) tijdens het duister. De
identificatie van de Verhevene met de
zon krijgt in het gedicht niet voldoende
steun, maar als secundair motief speelt
de zon wel een rol.14.
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De titel is niet moeilijk te interpreteren.
Met deze benaming wordt de ‘hij’, de
boorling bedoeld. Het vers zelf maakt
ampel ‘duidelijk’ waarom, ook al is de
interpretatie niet in staat definitief
uitsluitsel te geven over aard en taak van
de protagonist.

VERHEVENE

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische Situatie
In Verhevene wordt de protagonist op twee verschillende wijzen gepresenteerd:
hij/zijn 2, 4, 7, 18, 19, 20, 24 en 25; en ik 11. De regels 11 en 12 staan tussen
aanhalingstekens: de ‘hij’, over wie het vers handelt, spreekt hier in de directe rede.
Ondanks 11 en 12 kan Verhevene een hij-gedicht worden genoemd. De wisseling in
persoonsvorm is geen overgang in gezichtspunt. De figuur van de Verhevene wordt
gepresenteerd door een instantie die buiten de anecdote is gesitueerd: een auctoriaal
gezichtspunt; de lezer krijgt de Verhevene niet van binnenuit te zien. Het gezichtspunt
manifesteert zich niet als persoon in het gedicht, maar presenteert het gebeuren wel
vergezeld van eigen meningen (denkgedrocht 3, ellende 24) en interpretaties (bv. de
dubbele punten in 1, 5, 22). In 1-12 neemt het auctoriaal gezichtspunt alleen waar,
in 13-25 vertelt het ook: Maar 13, maar 18, en 20, zoo 22.
Het hoort wat de jongeling zegt in 11 en 12, weet wat hij ziet in 24, en wellicht
wat hij denkt in 9 en 13. Er is dus, vooral 9, 13 en 24 in aanmerking genomen, niet
veel afstand tussen gezichtspunt en protagonist. De moeilijk integrabele
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bijvoeglijke naamwoorden streng en volmaakt 15 zijn mogelijk aan deze afstand te
wijten. Het gezichtspunt is wel op de hand van de jongeling (afgezien van 15?) maar
is niet zelf bij het gebeuren betrokken. De lezer komt ook niet te weten hoe de
Verhevene innerlijk reageert, alleen wat hij doet. Verhevene wordt dus auctoriaal,
van buitenaf en objectief gepresenteerd.
De eerste drie strofen, 1-12, geven eigenlijk uitsluitend een karakterisering van
de Verhevene. Het tweede gedeelte, 13-25, heeft een episch karakter: hierin wordt
de taak van de jongeling omschreven, aan de karakterisering wordt vrijwel niets meer
toegevoegd. Het valt op, dat in 1-12 uitsluitend het bezittelijk voornaamwoord wordt
gebruikt, terwijl hij direct in 13-24, met het persoonlijk voornaamwoord wordt
genoemd.
Het bezittelijk voornaamwoord in 1-12 karakteriseert indirect: niet zozeer over de
jongeling zelf wordt iets gezegd, maar over Eeuwen (zijn fundament 2), over de
grootte van zijn hoofd (zijn schedeltent 4); zijn haren 5 (zelfs zonder bezittelijk
voornaamwoord) roepen de notie van exuberantie op, zijn lijf 7 uit die vreugde ook
zelf (dansend 8), en heet scherp [...] geel en vermetel. In de eerste twee strofen worden
snel een aantal indrukken van macht, kosmische dimensies, kracht, jeugdige
exuberantie en moed gegeven. In de derde strofe gaat deze moed op hubris lijken:
de hemel wordt walgend aangesproken. Niettemin draagt deze braakscene bij tot de
kosmische vergroting.
Ondanks de indirecte karakterisering, kan er in 1-12 geen misverstand bestaan:
haren, lijf en heilwoord wijzen metonimisch direct naar de ‘hij’ zelf: in de eerste
drie strofen valt de nadruk op enkele significante aspecten van de centrale figuur (zie
ook het driemaal uitgestelde onderwerp).
In het hele gedicht compareren bepaalde aanwijzingen die een duidelijke relatie
leggen tussen de Verhevene en de zon. De aard van deze relatie is niet helemaal
helder.
Kort geef ik nogmaals de betreffende aanwijzingen.
Vóór een identificatie van jongeling met de zon pleiten: haren 5, scherp en geel
7, heilwoord 9, heb dank 12, nis der kimmen 22, zuigende schacht 23, ellende 24.
Tégen de identificatie pleiten: de tijd als fundament 2, de walging in 9-12, geboren
11, smeltend licht en vluchten 16, boorling 18, schragend 22 en eerste wacht 25.
Zou men veronderstellen dat de Verhevene alleen vergeleken werd met de zon, dan
blijven heilwoord en heb dank en de kennelijke taak van de jongeling (tartte 19 en
sterker nog wacht 25) onduidelijk. Wil men van een identificatie spreken (de
Verhevene is de zon), dan klopt geboren, boorling en eerste wacht niet na het invoeren
van de aarde als oude cultuurwereld in 1-4.15. Voor het Christus-motief zijn de
aanwijzingen wel bijzonder mager: volheid 1 en heilwoord 9. Met het Gigant-motief
is het anders gesteld: afgezien van de ouderdom die de aarde in 1-4 wordt toegekend
en heilwoord maakt deze interpretatie veel raadselachtigs in I duidelijk. In II kan dit
motief echter, afgezien van blonde boorling der zwellende jaren, niet worden
geïntegreerd. In het klassieke verhaal is bovendien sprake van meer dan één gigant,
en men zou ook verwachten dat een nederlaag (tegen de goden) dan duidelijker in
het vooruitzicht was gesteld. Men moet wel concluderen, dat er in dit gedicht
verschillende motieven door elkaar heenspelen, die alle het(zelfde) thema willen
illustreren: het motief van de reus c.q. van de kosmisch vergrote jongeling c.q. van
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de zon die de nacht tart. Deze vermenging van motieven verklaart mogelijk ook de
noties van zwakheid in verband met vlocht 20 (tegenover sloegen 5) en vacht 21
(tegenover bepantsering 6).
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2 Tijd
De verbaaltijd is, afgezien van de directe rede in 11 en 12, de verleden tijd, hetgeen
overeenkomt met het nogal episch karakter van het vers en de situatie van het
auctoriaal gezichtspunt buiten de anecdote.
Het gebruikte preteritum verkrijgt op verschillende manieren presenskarakter. In
de eerste plaats door het gebruik van dynamische werkwoorden als sloegen 5, dansen
8, braakte 9, klotsende 10, tartte 19, die een momentaan aspect aan het gebeuren
verlenen. In de tweede plaats door het gebruik van tegenwoordige deelwoorden
(klotsende 10, sluipend 13, schragend 22 en zuigende 23), waarvan sluipend wel het
meeste effect heeft door de ongewone constructie sluipend [...] was.
In de laatste plaats hebben de meeste strofen een op zichzelf afgerond en soms
scenisch karakter. Elke strofe vertegenwoordigt een stadium, hetzij in de
karakterisering van de protagonist (1-12) hetzij in het gebeuren (13-25). Het
presenskarakter wordt nog versterkt door de directe rede. Het meest scenisch zijn 5
en 6 en de hele laatste strofe. Niettemin is er, met name in de tweede helft van het
gedicht, een duidelijke ontwikkeling in de tijd.
In 1-12 is er geen aanwijsbaar tijdsverloop, maar uit 13 kan men afleiden dat het
in de eerste drie strofen dag geweest moet zijn. In 13 is het plotseling avond. Het
geleidelijk proces van donker worden wordt in de vierde strofe versneld weergegeven:
van sluipend 13 naar te vluchten 16, en mogelijk hoort 20-21 hier ook nog bij. Staan
de eerste drie strofen naast elkaar, in II is er een duidelijke ontwikkeling in het
gebeuren. 18-21 vindt later plaats, wordt althans later gepresenteerd) dan 13-17, en
22-25 weer later: de gebeurtenissen in 13-25 zijn gerelateerd en volgen logisch op
en uit elkaar, blijkens ook woorden als Maar 13, maar 18, en 20 en zoo 22.
Dat het vers door middel van romeinse cijfers in twee afdelingen wordt
gepresenteerd geeft dus behalve de twee stadia waarin het thema wordt uitgewerkt
óók een verschil aan in tijdsverloop en tijdsbehandeling, een verschil in karakterisering
en in de wijze van presenteren (hij en het episch karakter van 13-25).
Ten slotte nog iets over de genoemde tijd in het gedicht.
Alle woorden die de notie ‘tijd’ hebben, worden geconcretiseerd (Eeuwen 1,
nachten 15 en nacht 19). Dit heeft voornamelijk te maken met het thema: de nacht
is een vijand, een tegenstander.
Ook de Eeuwen worden gepersonifieerd.

3 Ruimte
Over de ruimte in Verhevene is niet veel op te merken. Wel dient iets gezegd te
worden over de vergroting. Deze is constant, en maakt deel uit van de anecdote. Er
bestaat geen enkele reden om aan de macht van de jongeling te twijfelen, de vergroting
heeft een objectieve en geen metaforische functie. Als zodanig constitueert de
vergroting de ruimte in het gedicht, die driedimensionaal is, maar niet is uitgewerkt,
met als grenzen hemel en aarde (vooral 5 en 20) waartussen de Verhevene zich
bevindt. Zijn hoofd reikt niet hoger dan de hemel, en het gebeuren wordt niet vanuit
de kosmos maar vanuit de aarde waargenomen (in 22 en 24 blijkt dit het duidelijkst).
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Zonder 1-4 zou men in dit vers strikt genomen niet van kosmische vergroting kunnen
spreken.
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Samenvatting
De titel van dit gedicht, Verhevene, noemt en benoemt de protagonist, een jongeling
van kosmische afmetingen, overdag onaantastbaar, die zich echter 's nachts weren
moet tegen de aanval van de nacht.
Dit thema wordt uitgewerkt in twee gedeelten die met romeinse cijfers staan
aangegeven.
De presentatie van de Verhevene geschiedt door een auctoriaal gezichtspunt, dat
buiten de anecdote gesitueerd is, en de ‘hij’ objectief waarneemt, hoewel het wel op
de hand van de Verhevene is: de afstand tussen gezichtspunt en protagonist is niet
groot (9; 11, 12; 23; 24). Moeilijk is echter streng en volmaakt 15, een poging tot
objectiviteit? Dit klopt dan niet met de befloersing 19 die ook de ‘nacht’ moet zijn
en allerminst volmaakt heet. De afstand uit zich ook in de verbaaltijd: onvoltooid
verleden met presenskarakter.
In 1-12 wordt de Verhevene gekarakteriseerd in drie op zichzelf afgeronde strofen.
Hij is groter dan het denkgedrocht der Eeuwen; hij is extatisch en exuberant; hij geeft
uiting aan zijn walging voor de hemel als trots teken van zijn bewustwording. In de
derde strofe blijft de functie van heilwoord onduidelijk. Het tweede gedeelte is
epischer van aard, vertelt hoe de nacht bezit van het licht neemt en hoe de Verhevene
zich daartegen poogt te verweren en ten slotte wakend zijn taak vervult. Het wordt
echter niet geheel duidelijk wie de Verhevene nu eigenlijk is. Het gedicht mengt een
aantal verschillende motieven: het Christusmotief, dat vertegenwoordigd is in volheid
1 en heilwoord 9, het zonne-motief, het Gigant-motief, en dat van een niet nader
gespecificeerde kosmisch vergrote jongeling. Apart genomen laten deze motieven
verscheidene aspecten onduidelijk; tesamen spreken ze elkaar tegen. Noch
identificaties, noch vergelijkingen leveren een begrijpelijk geheel op. De ruimte in
Verhevene is driedimensionaal: de grenzen worden gevormd door hemel en aarde.
De protagonist wordt vanuit de aarde waargenomen. Hij reikt tot de hemel, behalve
in 1-4 waar mogelijk wordt geïmpliceerd dat hij boven de aarde staat. De kosmische
vergroting in dit gedicht is objectief, een aspect van de karakterisering, en moet niet
metaforisch worden opgevat. Uiteraard kunnen de auditieve en visuele
structuuraspecten, met name de strofe-indeling, het rijm, en de ritmische afwisseling
van viervoetige en tweevoetige regels alléén, het gedicht niet de eenheid geven die
het inhoudelijk ontbeert.16. Het rijm heeft overigens alleen een geledende, geen
verbindende functie, aangezien de grammatikale en/of logische eenheden waaruit
het vers is opgebouwd, uit twee regels bestaan.

Eindnoten:
1. Van Dale geeft bij ‘wentelen’ een citaat van Staring: de pijlers, die 't geluk van duizenden door
wentelende eeuwen schraagden.
Het beeld is dus traditioneel.
2. Zie Lausberg, p. 76 paragraaf 218.
3. Zie de Brief van Paulus aan de Galaten 4:4.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Uiteraard is een identificatie van Christus en Verhevene onintegrabel, maar de bijbelse allusie
kan wel meespelen op de zelfde wijze als de klassieke allusie doet, zie interpretatie van omvamen.
Ook al treffen we in Stroom soortgelijke notities aan, dat is nog geen reden om hier pejoratief
te interpreteren wanneer het niet hoeft.
Zie het Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid van Schlimmer en De Boer.
De associatie ‘hemeltent’ zou kunnen verwijzen naar het bijbelse motief.
Zie Stroom 3, Bloesem 13, en Blauwe Tocht I 4.
In de loop van de atomistische interpretatie zal ik verder telkens de argumenten hiervoor waar
nodig behandelen; voor de samenvattende argumentatie verwijs ik naar de lyrische situatie.
Zie ook blonde boorling der zwellende jaren 18.
cf. ‘ik ben lopend’; ‘hij was verlangend er meer van te horen’.
Zie 3, 7 en 9.
D.w.z. niet in Van Dale.
Zie bij Literaire Werkelijkheid.
Zie bij lyrische situatie.
Verbeeck p. 7 vv. stelt dat er wèl een identificatie is, en dat de zon antropomorf wordt
voorgesteld. Dat laatste wil ik graag geloven, maar ook dan blijft de ouderdomskwestie
onopgelost.
Nu gaat het Verbeeck niet in de eerste plaats om een interpretatie van de afzonderlijke gedichten;
eerder zoekt hij in zijn essay naar gemeenschappelijke motieven ten behoeve van een groepering
van Marsmans poëzie.
In Paradise regained is Verhevene bekort herdrukt, de derde en vierde strofe zijn er weggelaten.
Deze variant schijnt minder moeilijkheden op te leveren dan de hier geïnterpreteerde versie.
Zie hfst. VI, 2.2.
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3 Vrouw aant.
Atomistische interpretatie
Vrouw
1. Lichaam

Weglating van lidwoord of persoonlijk
voornaamwoord releveert Lichaam als
signaal, dat het thema van dit gedicht
introduceert. Bedoeld kan zijn: ‘ons
beider lichaam’ (zie wij 2); ‘mijn
lichaam’; ‘uw lichaam’; ‘het lichaam
überhaupt’.
1. Gezien massaal 2 is de eerste
mogelijkheid waarschijnlijk. De
weglating van lidwoord / persoonlijk
voornaamwoord geeft dan een algemene
waarde aan het zelfstandig naamwoord,
die de vierde mogelijkheid enigszins mee
kan doen spelen.
2. Wanneer men al-ruimte 8 naast
al-leven plaatst is een interpretatie ‘uw
lichaam’ eveneens mogelijk, met
Lichaam wordt dan het lichaam van de
vrouw uit de titel bedoeld. Ook is er
verband te leggen tussen wentelend en de
kosmische metaforen in 7-8 (zie interpr.
al-ruimte). Dan wordt het eerste woord
van het vers direct met de titel in verband
gebracht, en kan dan ook als uitroep
worden geïnterpreteerd. Voor deze
interpretatie ‘uw lichaam’ pleit bovendien
het enkelvoud.
De interpretaties ‘mijn lichaam’ en ‘het
lichaam überhaupt’ vinden in de context
geen steun.1.

wentelend

Overgankelijk gebruik is
onwaarschijnlijk. Na Lichaam ligt de
interpretatie van wentelend voor de hand,
maar adjectivisch bij al-leven, en met
weggelaten reflexief wordt tevens een
betekenisaspect ‘zelfstandig ruimtelijk
wentelen’ gereleveerd, waarmee impliciet
een vergelijking gegeven wordt met het
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wentelen van een planeet. Lichaam is dan
ook op te vatten in natuurkundige zin.2.
al-leven

kan, evenals en in combinatie met
wentelend met negatieve en positieve
waarde worden opgevat. Negatief: ‘al het
leven’. De regel geparafraseerd: ‘het
leven is totaal gevangen in het lichaam
dat wentelt in de liefde; leven is
teruggebracht tot slechts lichamelijkheid’.
Positief: ‘het totale leven’3.. De regel: ‘het
lichaam in zijn wentelingen incarneert
het totale leven; het ganse leven
(levensbeginsel) ligt besloten in het
lichaam’.
Wanneer Lichaam als ‘uw lichaam’ wordt
geïnterpreteerd, is de positieve waarde
geldiger dan de negatieve.

2. gedrochtlijk

Was de eerste regel zowel positief als
negatief te interpreteren, de inzet van de
tweede wijst erop, dat negatieve noties
wel degelijk4. een rol spelen in dit gedicht.
gedrochtlijk is overigens ook disjunct op
te vatten: ‘mateloos groot’.5. Deze
interpretatie naast massaal doet mij wat
tautologisch aan.6.
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Ook de inversie bewerkende
vooropstelling suggereert een minder
disjuncte interpretatie. De hier
opgeroepen negatieve notie zou dan
worden bevestigd in 3 rottend-.
staan

Men kan staan zelfstandig interpreteren
of ook geheven met staan verbinden, dat
hierdoor een hulpwerkwoord-achtige
waarde krijgt.

wij

In de derde strofeïde is sprake van een
‘ik’ (mijn 5) en een ‘U’ (uw 6).7. In 2-3
wordt over wij gesproken, een
tweeëenheid. gedrochtlijk moet hierop
betrekking hebben: ‘lichamelijke
versmelting levert een gedrochtlijk resp.
mateloos groot geheel op’.

massaal

versterkt de hierboven gegeven
interpretaties van gedrochtlijk: ‘als
massa, een samenhangende massa
vormend’. De ruimtelijke voorstelling in
2-3 massaal geheven / tegen den [...]
hemel hoeft niet noodzakelijkerwijs tot
kosmische vergroting aanleiding te geven.

geheven

Het gebruik van geheven suggereert ten
aanzien van wij een zekere passiviteit, die
samen met gedrochtlijk in deze regel een
notie van degradatie bewerkt, die een
kosmische interpretatie van massaal
minder waarschijnlijk maakt.
Men kan echter ook interpreteren, dat
geheven wijst op een onderworpenheid
aan de eigen passie - hetgeen de regel een
minder negatieve waarde verleent.
Het rijm al-leven / geheven verbindt de
regels maar functioneert nauwelijks (zie
de hieronder bij tegen gesignaleerde
overgang in afstand).

3. tegen

tegen kan zowel met staan als met
geheven worden verbonden. staan [...]
tegen: ‘afgetekend tegen’; geheven /
tegen: ‘(passief) opgetild naar’. In 2 en 3
wordt wij van buiten gezien, in 1 is dat
niet het geval. De stippeltjes na 1 geven
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een overgang in afstand van het
gezichtspunt aan tussen 1 en 2-3.8.
rottend-paarsen

rottend- ontneemt een aantal
betekenisaspecten aan -paarsen, reduceert
de kleurwaarde tot alleen die aspecten
overblijven die op rotting betrekking
kunnen hebben. Over de negatieve
waarde van de combinatie bestaat m.i.
weinig twijfel: kennelijk is ‘paars’
expressief te maken voor ‘rotting’9..
Opvallend is de kleur, naast de andere
felle kleuren blauwe 6 en groen 10.

hemel

is, hoewel het naast rottend-paarsen staat,
moeilijker negatief te interpreteren. Het
bij gedrochtlijk opgemerkte blijkt
inderdaad geldig: er is in ieder geval in
de eerste strofeïde sprake van een bewust
naast elkaar functioneren van positieve
en negatieve noties; dit zou verband
kunnen houden met het thema van het
gedicht.

van

De van-metafoor geeft een
identiteitsrelatie aan: hemel is het
verlangen, terwijl tegelijkertijd de
ruimtelijke waarde van hemel blijft
functioneren door staan, geheven en
tegen.
De interpretatie ‘hemel waarnaar we
verlangen’, waarbij hemel de metafoor
zou zijn en verlangen het in de anecdote
functionerend subject, is minder plausibel
vanwege de reeds genoemde ruimtelijke
functie van het woord hemel.

verlangen

kan, gezien de context, niet anders dan
lijfsverlangen zijn. Via de metafoor hemel
van verlangen wordt het ‘verlangen’
geprojecteerd, zodat het ‘groter,
geweldiger’ wordt dan wij - waarr ee de
passieve noties in deze regel worden
ondersteund.
In 1 trad ook projectie op
(lichaam-al-leven), maar daar werd van
binnenuit geprojecteerd, terwijl hier de
oorzaak van de lichamelijke
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liefde als het ware wordt verlegd naar
externe factoren.
hemel heeft tegelijkertijd metaforische
functie als uitdrukking van de grens en
de kwalificatie (rottend-paarsen) van het
verlangen, èn anecdotische functie binnen
het beeld in 2-3. Ook verlangen
functioneert zowel metaforisch, binnen
de projectie, als anecdotisch.
4. hijgende

Hijgen is een handeling, aan levende
wezens voorbehouden. De regel
constitueert in feite een (impliciete)
verschuiving: eigenlijk hijgen wij in de
nacht. Het hijgen van het liefdespaar
wordt geprojecteerd op de nacht, alsof de
nacht zou hijgen in plaats van de
gelieven. Deze projectie kan op twee
manieren worden geïnterpreteerd: ‘ons
hijgen is zo geweldig dat de nacht ervan
doordrongen is’ (aardse vergroting):
positief; en: ‘wij hijgen niet zelf, de nacht
veroorzaakt het’ (zie het naar aanleiding
van verlangen opgemerkte): negatief.

nacht

Het feit, dat over verschuiving en
projectie is gesproken, neemt natuurlijk
niet weg dat de nacht in deze regel als
hijgende wordt gezien. nacht krijgt
hierdoor een bijzondere waarde, wordt
nl. bezield; tegelijk wordt het
betekenisaspect van nacht dat tijdsduur
aangeeft, gemitigeerd. De nacht wordt
hier gepresenteerd als een duister gebied
waarin de gelieven impliciet aanwezig
zijn. Binnen het rijmschema is nacht een
einzelgänger.

5. mijn

Dit is de enige plaats waar expliciet over
de ‘ik’ gesproken wordt. De ‘ik’
presenteert zich alleen indirect: mijn vale
handen.
Gezien de wijze waarop de vrouw, de
‘U’, in de volgende regels (zie
interpretatie) als vreemd, en tegelijk
heerlijk en verraderlijk wordt
gekarakteriseerd, moet men aannemen
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dat met ‘mijn’ een mannelijke
liefdespartner wordt bedoeld.
De handen van de ‘ik’ zijn ‘vaal’, naast
de blauwe haren, en het groen in verband
met de ogen van de ‘U’.

vale

Het betekenisaspect ‘grauw’ onderstreept
de bovengenoemde negatieve noties.
handen

Niet ‘ik’ is onderwerp van deze zin, maar
mijn vale handen. Hiermee wordt
gesuggereerd, dat de ‘ik’ niet bewust deel
heeft aan het tasten; door de indirecte
presentatie wordt een indruk van
vervreemding wederom bevestigd, zie bij
geheven, verlangen en hijgende.

tasten

wordt gebruikt zonder prefix ‘be-’ en
evenmin met een bijwoord ‘over’, zodat
de beide waarden ‘betasten’ en ‘tasten
over’ open blijven, met resp.
betekenisaspecten ‘onzekerheid’ en
‘doelloosheid’, die beide toepasselijk zijn
in de context.

even

bevestigt de gegeven interpretatie van
tasten: naast doelloosheid en onzekerheid
functioneert door even de notie
‘vluchtigheid’.
Het rijm met geheven 2 maakt door het
feit dat er twee regels tussenzitten,
waarvan 4 nog een aparte strofeïde
constitueert, een haast toevallige indruk.

6. het [...] haren

Er treedt hier verschuiving op. Eigenlijk
worden de haren getast, niet het kransen.
De verschuiving wijst weer op
vervreemding en onderstreept de noties
die tasten creëert. Bovendien wordt door
tasten het slierend kransen
geconcretiseerd, ‘tastbaar’ gemaakt;
terwijl de haren door deze concretisering
reductie ondergaan.

slierend

heeft een onmiskenbaar negatieve
waarde, die de reductie van haren
benadrukt. Men kan hier aan een
medusa-achtige vrouw denken.
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kransen

roept naast slierend een notie op, die
daarmee in tegenstelling staat: haren die
een krans vormen zijn mooi, haren die
slieren lelijk. Eenzelfde tegenstelling ziet
men herhaald in de volgende regel: gif en
scheemring.

van

De constructie is te parafraseren als ‘uw
haren kransen slierend’. Primair wordt
door de constructie met van de aandacht
op het kransen gevestigd. De
verschuiving ontleent hier zijn werking
aan. De activiteit van het kransen gaat
niettemin uit van de haren. De haren
vertegenwoordigen dus tegelijk iets moois
en lelijks, iets fascinerends en afstotends,
medusa-achtigs (zie spitse spleten 9).

uw

Ook de vrouw wordt in dit vers indirect
genoemd, uitsluitend via haar
lichamelijke attributen.

blauwe

De kleur ‘blauw’ is vrouwenharen
gewoonlijk niet eigen. blauwe is hier geen
chiffre, omdat het in de context niet uit
te maken valt wat dan de specifieke
chiffrewaarde van ‘blauw’ hier zou
moeten zijn.10. In de context blijft dit
woord naast slierend aan de ene en
kransen aan de andere kant, te ambigu
om een andere dan de kleurwaarde achter
blauwe te vermoeden. Mogelijk alludeert
blauwe aan ‘blauwzwart’. Toch wordt
hier een fel kleurbeeld gebruikt (zie vale
handen 5), dat vervreemdend werkt: door
dit adjectief wordt de vrouw
gekarakteriseerd als een anderssoortig
wezen.

haren

n.b. de lichamelijke attributen waarmee
de vrouw in deze strofeïde
gekarakteriseerd wordt, gaan niet verder
dan het hoofd.11.

7. die

sc. haren

gif

zie de medusa-notie, bij van opgemerkt.
Het betekenisaspect ‘dodelijk gevaar’
werkt de bovengegeven negatieve notities
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specifiek uit, en bevestigt de interpretatie
daarvan tot zover.
scheemring

Evenmin als bij blauwe is hier
chiffrewaarde te verwachten.12.
Meerwaarde is echter wel mogelijk. De
waarde van scheemring hoeft niet een
negatieve te zijn, waarschijnlijker is dat
gif en scheemring een tegenstelling
formeert parallel aan slierend kransen in
de vorige regel. vachten hemel heeft
immers ook een duidelijk positieve
waarde.
scheemring is via de kleur wel met haren
in verband te brengen (‘tussen licht en
donker’), maar naast gif lijkt een
interpretatie op basis van een zekere
positieve gevoelswaarde waarschijnlijker.
Met zekerheid valt hier echter niets van
te zeggen.

gif en scheemring

Bijstelling bij haren. Parafraserend zou
men kunnen zeggen: ‘de gevoelens die
de haren oproepen zijn die van
(tegelijkertijd) gif en scheemring’, maar
de directe verbinding constitueert een
identiteit: ‘de haren zijn gif en
scheemring.’

vachten

kan zowel substantief als adjectief zijn,
en levert zo twee mogelijke interpretaties
op: ‘haren zijn vachten bestaande uit
hemel’, en ‘haren zijn van vacht
gemaakte hemel’13..

hemel

kan niet direct verwijzen naar hemel 3,
omdat in 3 de wij stonden tegen een
hemel van verlangen, en hier hemel alleen
in verband gebracht wordt met de vrouw.
Het woord hemel is hier uitsluitend
metaforisch, terwijl hemel 3 ook
anecdotisch functioneert. Over de
positieve waarde van de metafoor kan
m.i. geen twijfel bestaan.

waren

Onwaarschijnlijke interpretatie:
‘rondwaren’. Men zou dan een parafrase:
‘haren zijn tegelijkertijd gif, scheemring
en vachten
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hemel, die slierend kransen en rondwaren
over al-ruimte, uw gelaat’ moeten kunnen
accepteren. Grammaticaal is dat mogelijk,
maar de tegenstellingen in 5 en 6 worden
dan gereduceerd; bovendien zou men dan
deze regel anders geleed willen zien met
een komma na hemel: ‘die, gif en
scheemring, vachten, hemel, waren’.
Juister lijkt waren = onvoltooid verleden
tijd van ‘zijn’. Het vers wint hiermee aan
complexiteit. De zin kan nu als volgt
worden geïnterpreteerd: ‘er is een
moment geweest, dat de haren van de
vrouw vachten hemel waren en haar
gelaat al-ruimte, een moment waarop de
vrouw kosmisch vergroot werd en als zeer
positief en groots gewaardeerd, terwijl
nu de gevoelens over haar gemengd zijn’,
getuige slierend kransen en gif en
scheemring.
Het rijm met haren is minder los dan het
rijm in 1-2-5 omdat het twee
bijeenhorende regels verbindt.
8. over

sc. ‘overheen’. Zowel anecdotisch
toepasbaar wanneer men hier haren en
gelaat mee verbindt, als binnen de
metafoor waar het om vachten hemel en
al-ruimte gaat: de ruimte wordt vanuit de
aarde gezien inderdaad door de hemel
overkoepeld.

al-ruimte14.

Neemt men aan, dat dit woord in verband
gebracht moet worden met al-leven, dan
is het mogelijk 1 te zien als weergave van
hetzelfde moment in de tijdssekwentie
als vachten hemel en al-ruimte, het
moment dat ‘nu’ voorbij is. 1 krijgt
hierdoor dan als waarschijnlijkste
interpretatie de positieve: ‘het lichaam
sluit het totale leven in’. Of ‘uw’ of ‘ons
lichaam’ bedoeld wordt, blijft echter
onzeker.
De analogie met al-leven gaat niet
volledig op, omdat ‘ruimte’ concrete
dimensie, afmeting aangeeft, terwijl
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‘leven’ behalve een tijdsduur ook een
betekenisaspect heeft van ‘staat, aan
levende wezens voorbehouden’. Het
woord ‘leven’ is een abstractum en een
filosofische conceptie. De woorden
al-ruimte en al-leven kunnen niet zonder
meer als parallellen of tegenstellingen
worden geïnterpreteerd.
al-ruimte moet hier m.i. kosmisch worden
opgevat: ‘de ganse kosmos’. Werd in 7
de vrouw nog aards vergroot (vachten
hemel), hier is sprake van kosmische
vergroting. Deze vergroting geldt hier
alleen voor de vrouw, de ‘ik’ heeft er
geen deel aan. Overigens is de vergroting
wel subjectief, om twee redenen: er is een
moment geweest waarop van vergroting
sprake was, nu is dat moment voorbij
(waren); beide vergrotingen moeten
metaforisch worden geïnterpreteerd: ‘uw
haren waren als vachten hemel’, ‘uw
gelaat was als al-ruimte’. Significant is
dat de subjecten van beide metaforen
expliciet worden genoemd. Ook als men
ze niet zozeer als vergelijking maar als
identiteit wil opvatten, geldt nog dat de
vergroting hier subjectief is, gezien vanuit
het gezichtspunt van de ‘ik’, en niet
objectief15..
ivoor ovaal

De overgang van al-ruimte naar ivoor
ovaal is wel bijzonder groot. Deze
overgang bevestigt de interpretatie van
waren als onvoltooid verleden tijd van
‘zijn’. De klankwisseling en alliteratie
bewerken niet alleen dat de
saamhorigheid van beide woorden wordt
benadrukt, maar ook versterkt de
welluidendheid van het geheel de
positieve notie van perfectie van vorm en
kleur.16.

9. waarin

sc. ‘in het ivoor ovaal’. De positieve
indruk wordt weer teniet
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gedaan: het woord waarin verwijst naar
een zaak, een object, niet naar een levend
wezen. gelaat ondergaat hier, na de
tegenstelling tussen al-ruimte en ivoor
ovaal, nogmaals reductie.
uw oogen

De constructie in deze regel loopt parallel
met die van de vorige: uw gelaat, ivoor
ovaal, naast uw oogen, spitse spleten.

spitse spleten

De alliteratie herhaalt het effect van ivoor
ovaal, maar de klanksymboliek
functioneert hier tegengesteld: de
herhaling van sp benadrukt hier de
negatieve noties.
De waarde van spitse spleten moet wel
negatief zijn, men denke aan katteogen
(groen).
De parallelle constructie èn de dubbele
toepassing van klankeffecten geeft hier
nogmaals een positieve naast een
negatieve indruk (cf. slierend kransen en
gif en scheemring).

hangen

past bij de reductie van gelaat tot object
(zie waarin).
Ook met hangen wordt de vrouw
gekarakteriseerd als een vreemd wezen
(zie blauwe haren), een ding. Het rijm
met verlangen 3 functioneert op haast
toevallige wijze.
heeft explicatieve functie en geeft tevens
aan dat wat nu volgt, een conclusie is.

10. groen

zie blauwe haren 6 tegenover vale handen
5. Felle kleuren worden met de vrouw
verbonden. De kleur groen moet hier de
waarde ‘gevaarlijk’ hebben.17. Zie ook
spitse spleten: het kat-achtige wordt door
groen bevestigd.

signaal

constitueert twee mogelijke interpretaties:
a. het signaal gaat van de vrouw uit, zij
signaleert met de oogen;
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b. de ‘ik’ vat de wijze waarop hij haar
gelaat en ogen ziet op als een teken van
gevaar.
In de context (zie ovaal, waarin en
hangen) is m.i. de tweede interpretatie de
juiste, óók het gezichtspunt in aanmerking
nemende.18. Het rijm met ovaal rondt het
gedicht af.
Interpretatie van de titel is hier pas
mogelijk na interpretatie van het hele
gedicht. Het gedicht presenteert de relatie
tot de vrouw als ambivalent, door ambigu
woordgebruik en felle tegenstellingen.
De weegschaal slaat echter duidelijk door
naar de negatieve kant.

VROUW

De indirecte presentatie van ‘ik’ en ‘U’,
en de weglating van het lidwoord in 1
geven aanleiding te vermoeden dat het
gedicht tevens een wat algemenere
opvatting van de vrouw wil verwoorden.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische Situatie
In Vrouw worden drie verschillen de personen gepresenteerd: wij (2, 3, ev. 1); ‘ik’
(mijn 5); ‘U’ (uw 6, 8, 9, ev. 1). In de atomistische interpretatie werd Lichaam 1 als
‘ons’ en als ‘uw lichaam’ geïnterpreteerd. De lyrische situatie biedt echter de
mogelijkheid tussen beide interpretaties te kiezen. Het gebruik van het woord al-leven
als explicatie van Lichaam impliceert nl., dat er een gezichtspunt is voor wie deze
visie op Lichaam geldig is, m.a.w. het betekenisaspect ‘het totale leven’ impliceert
een ‘voor mij’, als men weet dat het gezichtspunt in Vrouw de ‘ik’ is die zich in 5
met mijn introduceert. Toch kan ook het lichaam van de vrouw met
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al-leven worden aangeduid. Met Lichaam kan dus zowel ‘ons’ als ‘uw lichaam’
worden bedoeld. De eerste mogelijkheid wordt bevestigd door massaal 2, de tweede
door de titel en al-ruimte 8.
Nu is het mogelijk afstand en betrokkenheid van het gezichtspunt te onderzoeken.
1 wordt, volgens de interpretatie ‘ons lichaam’, van binnenuit en subjectief
gepresenteerd, volgens de interpretatie ‘uw lichaam’ van buitenaf en ook subjectief.
In 2 en 3 suggereert staan [...] geheven een afstand, die in een ik-gedicht waarin de
ik over zichzelf spreekt, niet voor de hand ligt. De regels maken de indruk dat het
paar van buitenaf gezien wordt, waartoe het gebruik van wij (in plaats van een
hypothetisch ‘ik’) bijdraagt. Overigens is hier wel van een subjectieve visie sprake,
getuige gedrochtlijk en verlangen.
In 4 zijn afstand en betrokkenheid moeilijker te bepalen, maar hijgende
geïnterpreteerd als (impliciete) verschuiving suggereert weer presentatie van binnenuit.
In 5-10 wisselt de afstand nogmaals, nl. mijn vale handen van binnenuit en 6-9,
als beschrijving van het uiterlijk van de vrouw, van buitenaf interpreterend, waarna
10, als conclusie, weer van binnenuit mag heten. De betrokkenheid is echter ook in
de derde strofeïde duidelijk aanwezig: door de karakterisering van de vrouw heen is
nl. voortdurend voelbaar dat zij zo gezien wordt in de ogen van de ‘ik’. Woorden
die afkeer resp. bewondering uitdrukken in deze regels (gif en scheemring, vachten
hemel, al-ruimte) maken aannemelijk dat het niet alleen gaat om een beschrijving
van haar uiterlijk maar om de emoties die de ‘ik’, die haar zo ziet, ondergaat.
Men kan in Vrouw zo herhaalde wisseling in afstand, maar niet in betrokkenheid
constateren: Vrouw is een subjectief gedicht. De wisseling in afstand zal blijken te
corresponderen met de ontwikkeling van het thema en de verschillende stadia in de
temporale geleding.19.
Alleen waar in dit gedicht van wij sprake is, wordt direct gekarakteriseerd, de ‘ik’
en de ‘U’ worden indirect gepresenteerd. wij: gedrochtlijk; massaal geheven 2. M.i.
wordt dit in termen met vermoedelijk negatieve waarde gedaan, een waarde die door
hemel van verlangen ambigu gaat functioneren. ‘ik’: mijn vale handen 5; de
karakterisering is indirect, niet over ‘ik’ wordt iets gezegd maar alleen over mijn [...]
handen die vaal zijn, en die tasten 5: een onzekere, vage handeling verrichten. De
notie van vervreemding is sterk. ‘U’: ook hier indirecte karakterisering, maar
herhaaldelijk: haren, gelaat, ogen. Alleen het hoofd krijgt aandacht. In de atomistische
interpretatie werd betoogd dat de karakterisering van de ‘U’ in twee gelijktijdig
gepresenteerde fasen verloopt, een fase van uitbundige gevoelens, kosmisch van aard
(vachten hemel 7; al-ruimte 8) en een fase van ‘gemengde gevoelens’ (het overige
materiaal in 6-9).
De vrouw wordt gekarakteriseerd met kleuren (blauwe haren 6, groen 10), die
sterk in tegenstelling staan met vale dat op de ‘ik’ betrekking heeft. Deze felle kleuren
(ook rottend-paarsen 3, dat de kleur is van het lichamelijke en dus aan de vrouw
gerelateerde verlangen) wijzen enerzijds op een elementaire beleving, en anderzijds
op het feit dat de ‘ik’ in de vrouw een fundamenteel anders-zijn voelt. Over de
gemengde gevoelens die in slierend kransen 6 en gif en scheemring 7 naast, en in
de parallelle constructies ivoor ovaal 8 en spitse spleten 9 na elkaar gesteld zijn,
werd in de atomistische interpretatie reeds gesproken.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

De functie van de indirecte karakterisering (noch ‘ik’ noch ‘U’ krijgen een bepaalde
gestalte) moet m.i. een veralgemening zijn. Ook de titel wijst hierop: Vrouw is de
vrouw in het algemeen; dit gedicht presenteert, naast en via de specifieke ervaring
van de ‘ik’, een algemene opvatting omtrent de relatie van man tot vrouw. Dat de
indirecte karakterisering alleen lichaamsdelen noemt,
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benadrukt de lichamelijkheid van de relatie als thema.
Vrouw is hierboven een subjectief gedicht genoemd. Er is in dit gedicht iemand
aanwezig, die de anecdote ‘zo ziet’, die het gebeuren en de personen in het gedicht
presenteert vergezeld van een subjectieve visie. Het gezichtspunt in Vrouw is een
‘ik’. Deze ‘ik’ houdt zich schijnbaar op de achtergrond: de vrouw wordt voornamelijk
gepresenteerd, zoals de titel ook aangeeft. In tweede instantie blijkt, dat niet zozeer
de vrouw, maar een zeer bepaalde visie op de vrouw onderwerp is van dit gedicht.

2 Tijd
De verbaaltijd waarin Vrouw gesteld is, is de onvoltooid tegenwoordige tijd, behalve
waren 7; en in 1 en 4 waar geen verbum finitum gegeven is, maar wel een
tegenwoordig deelwoord. Vanuit de verbaaltijden geredeneerd, wordt de anecdote
gepresenteerd in het heden met een ‘regressie’ in 7/8. Maar de verbaaltijd van het
heden hoeft niet in het hele vers een constant ‘nu’ aan te geven: het ‘nu’ kan
opschuiven zodat er in feite sprake is van een ontwikkeling in de tijd, nog afgezien
van de regressie.
Ik heb hierboven betoogd dat de afstand van het gezichtspunt in Vrouw
herhaaldelijk wisselt. De aan de hand van die wisselingen gevonden geleding 1; 2,
3; 4; 5-9 met regressie; 10 (als conclusie apart genomen), kan corresponderen met
een ontwikkeling in de tijd. Inhoudelijke argumenten bevestigen deze geleding.
Samengevat zou men het gedicht wat de emoties van het gezichtspunt betreft kunnen
geleden als volgt: 1 positief of dubbelzinnig; 2, 3 negatief met positieve projectie; 4
onzeker; 5-9 dubbelzinnig en positief wat de regressie aangaat; 10 negatief. Dezelfde
geleding als die van de wisselingen in afstand dus. Nu dient dit alles nog in verband
gebracht te worden met de temporele structuur: 10 is een conclusie, en moet het
laatste ‘nu’ constitueren. Aannemelijk is, dat de gemengde gevoelens in 5-9 in de
tijd vlak vóór die conclusie liggen. Dat 7-8 daarvoor liggen, is zonder meer duidelijk
door de verbaaltijd van waren. 7-8 hebben twee inhoudelijke kernmerken die
teruggrijpen op 1: de kosmische noties (wentelend 1) en de parallelle samenstellingen
met al-. Maar 2-3 moeten na 1 liggen, gezien de wisseling in afstand en de duidelijke
verandering in gevoelens. 4 kan zowel logisch volgen op 2-3, als deze regels
samenvatten. In het laatste geval speelt 4 zich af op het zelfde tijdstip als 2-3, in het
eerste geval later. Vóór het argument dat 4 zich later afspeelt dan 2-3 pleit de
interlinie, ertégen pleiten de twee gevallen van projectie in beide regels. Inhoudelijk
gezien is m.i. 4 wel later: 3 geeft een stadium van verlangen weer en 4, impliciet via
de projectie, de vervulling van dat verlangen.20.
Samenvattend kan men vijf temporele stadia in Vrouw onderkennen, op grond van
inhoudelijke argumenten, wisselingen in afstand, ontwikkeling in de tijd en ten slotte
ook formele geleding: in 1-2 is de overgang aangegeven met stippeltjes, tussen 9 en
10 met een dubbele punt; de andere overgangen vinden tussen strofeïden plaats,
behalve de regressie in 7-8 die duidelijk genoeg gemarkeerd wordt door het verschil
in verbaaltijd.
Zonder deze ontwikkeling in de tijd zou men het gedicht uitsluitend als een
algemene visie op de vrouw kunnen interpreteren. waren bewijst dat er naast die
algemene visie óók een specifieke ervaring in het gedicht wordt uitgedrukt.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

44

3 Ruimte
Een specifieke driedimensionale gesloten ruimte waarin de handeling zich zou
afspelen komt in Vrouw niet tot stand.
Woorden die ruimte suggereren komen wel in het vers voor, maar de context
verhindert in alle gevallen een drie-dimensionale interpretatie.
1 wentelend: De verbinding met al-leven zonder ruimtelijke betekenisaspecten
ontneemt wentelend de mogelijkheid een specifieke ruimte te creëren; hemel 3
fungeert anecdotisch als ruimte-woord (geheven / tegen), maar maakt anderzijds deel
uit van een projectie binnen de metafoor hemel van verlangen; nacht 4 kent naast
het betekenisaspect ‘tijdsverloop’ ook dat van ‘ruimte waarin het nacht is’, maar
beide betekenisaspecten worden door de bezieling via hijgende gereduceerd; in hemel
7 verzwakt de verbinding met vachten, in al-ruimte 8 die met uw gelaat, en in hangen
9 die met ivoor ovaal de mogelijke waarde als ruimtecomponent.
Van een consistente ruimte is dus geen sprake. Overigens vraagt de aard van de
beleving hier ook niet in de eerste plaats om. Wel treedt ruimte-suggestie op door
middel van projecties en kosmische vergrotingen. De projecties in 3 en 4 gaan uit
van van wij: hemel en nacht hebben beide betrekking op situaties van lichamelijk
verlangen (resp. onvervuld en vervuld). Kosmische vergrotingen zijn te vinden in
de regressie in 7/8, waar ze uitsluitend op de vrouw betrekking hebben, de ‘ik’ heeft
er geen deel aan. Deze vergrotingen zijn niet anecdotisch maar subjectief, zij fungeren
als uitdrukking van de positieve gevoelens ten aanzien van de vrouw.
Mogelijk is er ook kosmische vergroting in 1 (wentelend), hetgeen een argument
zou kunnen zijn om alsnog Lichaam als ‘uw lichaam’ te interpreteren, maar de context
dwingt niet tot een kosmische opvatting van wentelend.
Het gebruik van projecties en vergrotingen blijkt consistent en is integrabel in de
ontwikkeling van het thema: de verschillende stadia van de verhouding tot de vrouw.

Samenvatting
Na de titel Vrouw begint het gedicht met een duidelijk signaalwoord: Lichaam, dat
het thema, de verhouding tot de vrouw, introduceert. Deze verhouding wordt in
verschillende stadia gepresenteerd, stadia die zich onderling, door inhoudelijke en
temporele factoren, en wisselingen in afstand van elkaar onderscheiden. De ambigue
eerste regel wordt van binnenuit gepresenteerd: met Lichaam kan zowel het lichaam
van de vrouw als het lichaam van beide gelieven worden bedoeld. De gevoelens
kunnen negatief en positief geïnterpreteerd worden, maar al-leven suggereert dat zij
positief van aard zijn. 1 vertegenwoordigt het eerste stadium van de relatie, waarin
het lichaam het totale leven in zich sluit.
In de tweede en derde regel wordt het liefdespaar (wij) meer van buitenaf gezien,
en met ambivalente noties (gedrochtlijk, rottend-paarsen tegenover hemel van
verlangen) gekarakteriseerd. Het lijfsverlangen wordt vooral in 3 als iets begeerlijks
voorgesteld, maar ook daar ligt de oorzaak van het verlangen buiten het paar zelf:
in hemel van verlangen treedt projectie op. 2 en 3 vertolken een stadium waarin de
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gelieven onderworpen zijn aan het onafwendbare lichamelijke verlangen. Het ‘nu’
is opgeschoven.
In 4 is het verlangen waarschijnlijk vervuld, hoewel man en vrouw niet expliciet
worden genoemd. Weer treedt projectie op, via de bezieling van nacht door
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hijgende. Deze projectie geeft aanleiding, de regel als van binnenuit te interpreteren.
In 5-9 worden van buitenaf twee stadia tegelijk gepresenteerd: de regressie in 7/8
grijpt hoogstwaarschijnlijk terug op 1, een moment waarop de vrouw kosmisch
vergroot gezien kon worden. Maar dominerend in deze regels is het stadium van de
gemengde gevoelens. Deze ambivalentie wordt geconstitueerd door de
kleurtegenstellingen (vale tegenover blauwe, groen) die de vrouw als een totaal
anderssoortig wezen karakteriseren; door gelijktijdige antithesen op emotioneel
niveau (rottend-paarsen hemel, slierend kransen, gif en scheemring, ivoor ovaal en
spitse spleten) die haar verraderlijke en verleidelijke aard releveren; en, wat de
regressie betreft, door juxtapositie van vergroting naast reductie (vachten hemel en
al-ruimte naast ivoor ovaal), waardoor de vrouw uiteindelijk als een ding wordt
gezien (waarin, hangen).
10 ten slotte trekt de onvermijdelijke conclusie, die uitsluitend negatief is. De
relatie wordt afgewezen.
Het gezichtspunt is de ‘ik’, die zichzelf eenmaal, indirect noemt en verder
schijnbaar op de achtergrond blijft: het vers lijkt over de vrouw te gaan. Maar in feite
is Vrouw een in hoge mate subjectief gedicht: de gevoelens van deze ‘ik’, die de
relatie zó ziet, constitueren het thema.
Een specifieke ruimte wordt niet gegeven, maar wel gesuggereerd door middel
van projecties en vergrotingen. Dit, gevoegd bij het feit dat ‘ik’ en ‘U’ indirect
gekarakteriseerd worden, geeft een algemene dimensie aan het gedicht: Vrouw
beschrijft niet alleen een bepaalde ervaring tussen ‘ik’ en ‘U’ die door de geleding
in tijd (waren) als een specifieke ervaring moet worden opgevat, maar bovendien
een relatie tussen man en vrouw überhaupt.
Het rijm ten slotte fungeert via losse verbindingen die het vers bij elkaar houden
en er een afgerond geheel van maken: tweemaal rijmen twee opeenvolgende regels,
en driemaal buigt het rijm zich over één of meer regels heen. Aangezien de rijmende
regels (afgezien van 6, 7) inhoudelijk niet direct naar elkaar verwijzen brengt het
rijm geen functionele geleding aan in het vers, in tegenstelling tot de ontwikkeling
van tijd en thema, en de wisselingen in afstand. Het rijm doet niet meer dan Vrouw
als een geheel presenteren.

Eindnoten:
1. Lehning (De vriend van mijn jeugd) geeft op p. 39 een variant van dit gedicht, zoals Marsman
het hem stuurde in een brief van 14 maart 1919, die ik hier in z'n geheel laat volgen.

Vrouw
Hijgende nacht...
Binnen ons lichaam wentel al-leven Gedrochtlijk staan wij en massaal geheven
tegen den rottend-paarsen hemel van verlangen...
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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.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Men ziet, dat hier het probleem van het Lichaam is opgelost.
N.B. Wanneer hier en in het vervolg aan Lehnings boek De vriend van mijn jeugd wordt
gerefereerd. wordt daarmee, tenzij anders is vermeld, de eerste druk bedoeld.
‘wentelen’ heeft bij Marsman vaak kosmische waarde, zie Verhevene 1 wentelden, Stroom 8
wentelt, Amsterdam 5 wenteltrap.
Van Dale geeft ‘het oneindig leven der onsterfelijke natuur, het levensbeginsel als absolute
grootheid’. Men denke aan Kinkers ‘Het Alleven of de Wereldziel’ (In: J. Kinker Gedichten,
Amsterdam 1819, 1, p. 31-65. De context geeft overigens geen aanleiding Vrouw
pantheïstisch-monistisch te interpreteren.
Hiermee wil ik geen uitsluitsel geven omtrent de interpretatie van 1: men dient de mogelijkheid
open te houden dat positieve naast negatieve noties kunnen functioneren.
Zie de interpretatie van Verhevene 3 denkgedrocht.
Tenzij men wij opvat als ‘alle mannen tegenover de Vrouw’, zie echter de interpretatie van wij.
Het is hierom onaannemelijk dat wij ‘alle mannen tegenover de Vrouw’ zou bedoelen, zoals
de titel kan suggereren.
Men zou kunnen menen dat deze overgang in afstand gepaard gaat met een wisseling in persoon,
zodat wij in 2-3 toch geïnterpreteerd kan worden als ‘wij mannen’. M.i. geeft de rest van het
gedicht deze opvatting echter te weinig steun.
Zie hfst. III paragraaf 2.5, waar naast rottend-paarsen de regels uit Van den Berghs Nocturne
3-4 en 't bos is paars: / vergiftigd -. worden geplaatst.
Zeker is er geen relatie met de in latere verzen gebruikte chiffrewaarde van ‘blauw’ als
geluksaanduidend woord.
Men kan bij haren aan de petrarkistische metaforiek denken.
Zie noot 10.
Wat de tweede interpretatie betreft: zie Vlam 2 muren, Stroom 12 muren - hoewel de aard van
het nomen ook daar twijfelachtig is. Aardig is in dit verband de variant van dit gedicht, die
Lehning (De vriend van mijn jeugd, p. 66) afdrukt. Het is het ms. van Vrouw zoals Marsman
dat naar De Beweging stuurde, waarin het in juli 1919 verscheen. Afgezien van de weggelaten
interlinie tussen 8 en 9 wijkt deze variant niet veel af van de variant onder noot 1, alleen geeft
deze regel vachte. Marsman zag het woord zelf dus wel als stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.
Niet in Van Dale.
Zie bv. Verhevene en Virgo.
Men zou aan een hanger kunnen denken.
Weliswaar had men in 1919 bruglichten en seinpalen, maar het dunkt me onjuist in dit gedicht
aan ‘veilig’ te denken, hoewel signaal daartoe aanleiding zou kunnen geven, aangezien deze
interpretatie radicaal tegengesteld zou zijn aan die waar Vrouw om vraagt.
Zie lyrische situatie.
Belangrijker dan de kwalificatie ‘van buitenaf’ die aan 6-9 gegeven wordt en die aangevochten
kan worden, is het feit dat er verschil in afstand is. De grens tussen ‘van binnenuit’ en ‘van
buitenaf’ is niet altijd te trekken, en zeker niet in dit gedicht, waarin verschillende temporele
niveaus door elkaar spelen.
Cf. Virgo, Robijn waar soortgelijke wisselingen optreden.
De moeilijkheid bestaat niet in de bij noot 1 gegeven variant: 4 is daar de eerste regel. Het feit
dat 4 hier de Einzelgänger is wat het rijm betreft, doet in de variant ook minder storend aan.
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4 Stroom aant.
Atomistische interpretatie
1. Rondde

Mogelijk is de eerste regel een ellips met
weggelaten onderwerp: ‘hij’ Rondde enz.
Rondde moet dan worden geïnterpreteerd
als ‘maakte rond’ (van Dale).
Waarschijnlijker echter is een
niet-elliptische interpretatie, waarin
lichaam als onderwerp fungeert. Rondde
kan dan geïnterpreteerd worden als ‘werd
rond’ (passief) en ‘rondde zich’ (actief).
De inversie releveert Rondde en
introduceert zo bij het eerste woord het
cirkelmotief in dit vers.

zijn

Het gedicht gaat over een ‘hij’, die echter
nergens direct wordt genoemd.

lichaam

Het valt op, dat in het hele gedicht alleen
maar sprake is van lichaamsdelen, niet
van geestelijke eigenschappen van de
protagonist. Het motief van kosmische
overheersing is (zie 2-12) louter aan het
lichaam gebonden.

tot

actueert de bovengenoemde actieve
waarde van Rondde: ‘rondde zich tot’.
Een ‘werd rond tot’ is minder
aannemelijk.

gespannen

staat als bijvoeglijk naamwoord bij nacht,
maar slaat, omdat het toch ook verleden
deelwoord is, terug op lichaam: ‘het
lichaam heeft zich gespannen om rond te
kunnen worden’. Adjectivisch bij nacht
suggereert gespannen tevens dat de
spanning aanhoudt: ‘het lichaam heeft
zich gerond tot een gespannen cirkelboog
die de nacht is’.
Mogelijk moet het betekenisaspect
‘afweer’ hier worden toegepast: de laatste
strofe maakt dit aannemelijk.

nacht

Het metaforisch gebruik van nacht levert
twee mogelijke interpretaties op: ‘tot een
boog die de nacht is’: het lichaam is de
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nacht; ‘tot een boog die van nacht is’: het
lichaam omspant, beheerst de nacht. In
beide gevallen wordt nacht
geconcretiseerd, en lichaam oneindig
vergroot tot een macht, die de nacht
beheersen kan of zelfs is. Beide
interpretaties zijn in het vers geldig (zie
2-6).
In deze eerste regel wordt de protagonist
tegelijk kosmisch vergroot, en
voorgesteld in de vorm van een
gespannen boog: het motief van
kosmische vergroting en macht, en het
cirkelmotief blijven beide in het gedicht
functioneren.
2. aan

Men kan aan als ‘van buitenaf tegen de
gewelven’ èn als ‘van binnenuit’
interpreteren.

gewelven

van Dale: a. overdekking van een ruimte;
b. door een gewelf overdekte ruimte.
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Alleen de eerstgegeven betekenis past in
de context.
De associatie ‘welvingen’ speelt
waarschijnlijk wel mee, verbindt
gewelven met lichaam.
der

geeft hier identiteit aan: ‘de leden zijn
gewelven, fungeren als gewelven’. der
bewerkt een ‘van’-metafoor.

vervloeide

sc. ‘in elkaar overgegaan’: er zijn geen
begrenzingen meer.
vervloeide moet disjunct worden opgevat,
het betekenisaspect ‘vloeiende
teloorgaan’ is niet toepasbaar. Dit maakt
het beeld tamelijk geforceerd, zo vlak na
gespannen.

leden

‘de ledematen vormen gewelven, een
cirkel waar geen openingen meer in zijn.’
De regel zet het beeld van 1 voort.

3. sloegen

‘een gebaar slaan’ is geen gangbare
constructie: ‘een gebaar maken’ wel. Een
hypothetisch ‘maken’ is hier ‘vervangen’
door een pregnanter woord. sloegen heeft
hier intensiverende waarde, men denke
aan ‘golven en een kust’ (zie 5 ankeren
zich). M.i. kan men hier niet van
meerwaarde spreken, aangezien de
actieve, intense en creatieve noties van
Marsmans ‘slaan’1. in de context niet
functioneren.
sloegen kan agressief worden opgevat
(aan heeft dan de waarde ‘van buitenaf’):
‘de schaduwen doen een aanval op de
gewelven’, maar deze interpretatie is niet
te verenigen met 6 (zie aldaar), en het
gebruik van schaduwen, laat en gebaar
wijst meer naar een passieve interpretatie.

de

veronderstelt specifieke schaduwen. De
verklaring moet gezocht worden in de
dubbele punt en in 4.

schaduwen

1. ‘de schaduwen die de late avond
maakt’ (laat). Aangezien ‘hij’ in 1 de
nacht is (en deze beheerst), is het
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onwaarschijnlijk dat hier gewelven
zouden worden aangevallen door
avondlijke schaduwen. Het is juister
sloegen een passieve waarde toe te
kennen (cf. ‘een kruis slaan’) en aan te
interpreteren als ‘van binnenuit’.
2. schaduwen wijst vooruit naar 4
vergane eeuwen, en kan geïnterpreteerd
worden als ‘afspiegelingen van die
eeuwen’. Zie ook schimmen 5. Dit
betekenisaspect van schaduwen bevestigt
de passieve interpretatie.
hun

veronderstelt dat schaduwen maar één
enkel gebaar kunnen slaan: ‘met een laat
gebaar leggen ze zich tegen’. De regel
geparafraseerd: ‘de schaduwen tekenen
zich af tegen de gewelven’.

laat

1. ‘laat in de dag, avondlijk’.
2. ‘laat in de tijd’ (vergane eeuwen).
‘vermoeid’.
De beide interpretaties verwijzen naar
schaduwen. laat moet dan ook gezien
worden als een verschuiving, toepasbaar
op schaduwen.
3. ‘te laat, nutteloos’. In dit geval wordt
laat niet verschoven gebruikt.

gebaar

contrasteert in intensiteit met sloegen,
gebaar heeft allerminst agressieve
betekenisaspecten, hetgeen de passieve
waarde van sloegen aannemelijk maakt
en de interpretatie van aan als ‘van
binnenuit’ bevestigt. gebaar bezielt de
schaduwen: alleen levende wezens maken
gebaren; sloegen in de passieve
interpretatie doet trouwens hetzelfde.
Bezieling van de fenomenen, die de ‘hij’
beheerst, vindt men in de volgende
strofen herhaald. Wat bezield
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wordt blijft desondanks krachteloos,
onderworpen aan de ‘hij’.2. geeft aan dat
4 een uitleg geeft van 3.
4. vergane

zie laat. De negatieve waarde functioneert
in de context, zie eeuwen.

eeuwen

De tijd, het verleden, wordt in een
pejoratieve metafoor gekarakteriseerd.
vergane eeuwen worden vergeleken met
/ gelijkgesteld aan de schaduwen (in de
tweede gegeven interpretatie). De
protagonist blijkt boven de tijd te staan,
d.w.z. boven ‘eeuwen die tot schaduwen
zijn vergaan’.

aan

grijpt terug op aan in 2.

verwijde

herhaalt het motief van kosmische
vergroting.

flank

c.q. ‘zijn flank’. verwijde flank wordt
vergeleken met / gelijkgesteld aan de
gewelven der vervloeide leden. De regel
geeft een nadere explicatie van 2-3.

5. schimmen

verwijst naar schaduwen. 5-6 zijn een
verdere uitwerking van 2-4. schimmen
werkt ook schaduwen nader uit: de
schaduwen waren vergane eeuwen;
schimmen hier zijn de bewoners van die
eeuwen, d.w.z. datgene wat er nog van
hen over is. Het verleden en zijn
bewoners worden weer negatief
gepresenteerd.

strenglooze

Bedoeld moet zijn: ‘zonder dat zij in
strengen met elkaar verbonden zijn,
zonder band’.3. Weer treedt verschuiving
op: in wezen zijn de schimmen strengloos,
geslachten niet. Toegepast op geslachten
benadrukt strenglooze de notie van
zwakte, die schimmen op zichzelf al
kenmerkt.

geslachten

verklaart schimmen als ‘bewoners van het
verleden’. strenglooze geslachten is een
oxymoron: het meest wezenlijke element
van geslachten wordt in het adjectief
ontkend.
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6. ankeren zich

kan alleen maar geïnterpreteerd worden
als ‘aan hem’.4. Nu is er geen twijfel meer
mogelijk dat 2-6 passief en ‘van binnenuit
tegen hem aan’ geïnterpreteerd moet
worden. Door een opeenhoping van
beelden wordt herhaaldelijk gesteld dat
zijn lichaam als een onkwetsbare cirkel
de tijd (en de nacht) omspant en beheerst.
5 en 6 geven in alle opzichten een nadere
uitwerking van 2-4, hoewel de verbaaltijd
(ankeren) nu tegenwoordig is.5.
Het wederkerend voornaamwoord
intensiveert schimmen6. door ankeren de
waarde van een actieve handeling te
verlenen.

7. in

sc. ‘binnen’.

omnachting

Niet in van Dale. Mogelijk geeft het
duitse woord ‘Umnachtung’
aanknopingspunten.7. ‘Umnachten’: ‘in
duisternis hullen, met duisternis
omgeven’. (Het betekenisaspect
‘geestelijke gestoordheid’ - ‘geistige
Umnachtung’ is niet toepasbaar).
Twee interpretaties zijn mogelijk.
a. ‘zijn schedel omspant de nacht’. Het
beeld van 1-6 wordt dan voortgezet, maar
in plaats van op zijn lichaam op zijn
schedel toegepast.
b. ‘van zijn schedel gaat duisternis uit’.
Deze interpretatie visualiseert een beeld
dat niet consistent is met dat van 1-6: de
nacht was in 1-6 in en binnen zijn
lichaam, zou nu daarbuiten zijn.
De eerste interpretatie ligt ook het dichtst
bij de betekenis, die de samenstellende
afleiding in het nederlands heeft (cf.
‘omarming’).

van

geeft identiteit aan, formeert een
van-metafoor: ‘zijn schedel is
omnachting, fungeert als omnachting’.
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schedel

cf. ‘hoofd’. Het gebruik van het woord
schedel bevestigt de interpretatie, nl. dat
het hier om de binnenkant gaat.
omnachting en schedel zetten het
cirkelmotief voort.

8. wentelt

a. ‘wentelt voortdurend’, opgevat als het
draaien om haar as van een planeet.
b. ‘wentelt weg’ (+ object), opgevat als
bewuste handeling van een aan ‘hem’
ondergeschikte aarde (zie interpr. ivoren
vlak).

de aarde

wordt hier als planeet voorgesteld
(wentelt), d.w.z. gezien vanuit een
kosmisch perspectief.
ivoren vlak reduceert aarde, waardoor
impliciet het motief van kosmische
vergroting wordt voortgezet.

ivoren vlak

a. ‘attribuut van de aarde überhaupt’; de
aarde wordt in haar geheel gezien als een
ivoren vlak. Deze interpretatie is niet
consistent met de voorstelling hier van
aarde als planeet.
b. ‘dat gedeelte van de aarde dat verlicht
is door de zon, ivoorkleurig is’. Deze
interpretatie sluit aan bij de tweede
interpretatie die bij wentelt gegeven werd:
‘de aarde wentelt onder invloed van zijn
omnachting haar daggedeelte weg’.8.
In 7-8 wordt het ruimtelijk heersen
benadrukt. Door wentelt wordt de aarde
bezield, maar zij blijft onderworpen aan
de ‘hij’.

9. en

is méér dan een nevenschikkend
voegwoord alleen, het heeft een
consecutieve waarde, die het vers vaart
verleent; en het kondigt bovendien een
omslag aan in deze regels naar een (zij
het kortstondig) positiever motief, dat in
9 en 10 optreedt.

sterren

wordt door schrijven bezield, nu niet
pejoriserend maar positief: stroomende
kan niet negatief worden opgevat in de
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context van deze twee regels (zie ook
ontbloeid).
schrijven

sc. ‘beschrijven’. schrijven moet disjunct
worden geïnterpreteerd.

stroomende

moet eveneens disjunct worden opgevat.
Het betekenisaspect ‘water’ is in de
context niet toepasbaar, wel dat van
‘vloeiende beweging’, met een
meerwaarde van exuberantie.
Of stroomende naar de titel verwijst is
niet zeker: het is opvallend dat tot nu toe
wat de protagonist betreft geen sprake
van beweging is geweest. De ‘hij’ is
gekarakteriseerd als een statisch heerser,
hetgeen het niet waarschijnlijk maakt dat
stroomende (en daarmee de titel) op
‘hem’ betrekking zou hebben. Wèl ging
beweging uit van de aan hem
onderworpen fenomenen, maar dat waren
passieve steunzoekende bewegingen,
geen exuberante en zelfstandige als hier
bij sterren. Dit maakt tevens
waarschijnlijk dat sterren niet onder zijn
overheersing vallen, maar eerder
onafhankelijk van hem existeren.
Verkieslijk lijkt, de mogelijke
meerwaarde van stroomende in
aanmerking genomen, dat de sterren
‘zijn’ vreugde, impliciet geprojecteerd,
uiten. Deze interpretatie wordt echter niet
in de context bevestigd.9.

spiralen

sc. ‘hun banen’. Het cirkelmotief wordt
hier op een ander niveau herhaald; nu met
sterren als onderwerp en dynamisch. Ook
dit pleit voor de onafhankelijkheid van
sterren.

om

De sterren beschrijven hun banen om zijn
creatie heen. Dit maakt sterren niet
afhankelijk, als aarde, verleden, nacht,
maar verkleint ze wel, of omgekeerd:
vestigt nog extra de aandacht op de
kosmische dimensie van de ‘hij.
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oceanen

Het meervoud is alleen interpretabel
analoog aan ‘hemelen’. Men denke aan
de aarde omspannende Okeanos, waarin
de sterren baadden. Deze allusie verklaart
ook het gemeenschappelijke
betekenisaspect ‘water’ in stroomende en
oceanen.

aan

1. ‘door’. 2. letterlijk ‘er aan vast’ hetgeen aan de causale waarde niet
afdoet.

zijn mond

In 1-6 omspande zijn lichaam, in 7-8 zijn
schedel de aarde en de tijd, nu wordt het
voorgesteld alsof oceanen aan zijn mond
ontbloeien. Maar wèl blijft het kosmische
motief van kracht: de oceanen gaan van
hèm uit. Wanneer men aan niet louter
oorzakelijk maar tevens letterlijk opvat,
blijft een relatie tussen oceanen en zijn
mond binnen het beeld fungeren en wordt
het cirkelmotief hier voortgezet, hoewel
er enige inconsistentie van de beelden
optreedt.

ontbloeid

Het motief van kosmische beheersing
wordt hier een stap verder uitgewerkt: de
protagonist beheerst niet alleen, maar
geeft ook leven. De notie ‘exuberantie’
die stroomende kan hebben, wordt in dit
woord onderstreept: ‘niet alleen hebben
de oceanen hun bestaan aan hem te
danken, hij creëert ook bloei.’ 9 en 10
zouden een ontwikkeling in het thema
constitueren, nl. van passief naar actief
heersen, ware het niet dat deze positieve
noties in 11 en 12 weer worden ontkracht
en bovendien de ondergang van de
kosmiek in 13 al in aantocht is.

11. verleden

1. Zie 2-8: 11 en 12 vormen een
herhaling, die dan weinig toevoegt aan
het totaal. Na de positieve noties in 9 en
10 doet dit dan ietwat als een anticlimax
aan. Het effect is zelfs, dat 9 en 10 de
indruk maken niet in het gedicht thuis te
horen.
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2. De bedreiging is hier concreter dan in
2-8 (splijtzwam). 11-12 kondigt dan de
climax aan. Ook in deze interpretatie lijkt
de overgang, na 9 en 10, niet erg
gelukkig.
zuigt zich

De pejoriserende bezieling verleent
verleden iets dreigends, dat de protagonist
zijn gespannen levenskracht dreigt te
ontnemen.

zijn duister

Het beeld wordt weer iets gewijzigd ten
opzichte van 7, waar de nacht binnen zijn
schedel was voorgesteld. duister is het
enige attribuut van de protagonist, dat
niet expliciet lichamelijk is. Impliciet ‘is
hij, omsluit hij duister’: het vers is weer
terug bij het beeld van 1-6.

vast

cf. ankeren zich 6.
geeft aan dat explicatie volgt.

12. walmende splijtzwam

pejoriserende metafoor. Het beeld is
weinig duidelijk, de waarschijnlijkste
interpretatie is m.i. ‘zwam die dreigt te
splijten’.

binnen

laat er geen twijfel over bestaan dat
verleden (en daardoor in 1-8 eveneens
tijd en ruimte) binnen zijn cirkel moeten
worden gevisualiseerd.

muren

kan adjectief zowel als substantief zijn.
adjectief: ‘binnen de nacht die van muur
is, bestaat uit muren’; substantief: ‘binnen
muren die van nacht zijn, c.q. de grenzen
van zijn lichaam dat de nacht is en
omspant’. De interpretatie van muren als
substantief geeft de context meer zin:
muren wijst terug naar gespannen,
gewelven, flank, omnachting - allemaal
woorden die betekenisaspecten van kracht
en verdediging hebben.

nacht

muren nacht is een explicatie van zijn
duister: waarin muren een uitbreiding is
en nacht een variërende herhaling van
duister.
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nacht geeft hier dus niets nieuws, maar
is als slot van de eerste fase van het vers
op zijn plaats: ‘ondanks de kracht van
zijn lichaam dat de nacht is en beheerst,
vormt het verleden een haast fatale
bedreiging’. Wanneer men 11-12 (m.i.
minder juist) opvat als louter herhaling
van 2-8, luidt maar 13 een nieuwe fase
in.
13. maar

vormt hier de climax, binnen de
interpretatie van 11-12 als bedreiging.

kentering

sc. ‘omslag’. Mogelijk verwijst kentering
naar wentelt [...] vlak in 8.

der

sc. ‘in’: ‘in de jonge uren treedt de
kentering van nacht naar dag op’. Het
proces wordt temporeel (der) voorgesteld.

jonge

Zowel ‘vroege’ als ‘jonggeboren’. Een
relatie met laat en vergane en verleden
kan niet gelegd worden, de oppositie die
hier relevant is is die tussen ‘dag’ en
nacht, niet tussen ‘dag’ en ‘tijd’.

jonge uren

De nachtzijde van de aarde is
weggedraaid, de dagzijde draait voor.

14. die

sc. jonge uren.

hijgend

bezielt jonge uren. Hijgen zij van haast,
verlangen? Aangezien zij zelfstandig en
bezield worden gepresenteerd, is het niet
waarschijnlijk dat een andere interpretatie
dan ‘overmoedig, onstuimig, offensief’
op hijgend van toepassing kan zijn.

klopten

De onvoltooid verleden tijd na het presens
in 2-12 is merkwaardig, zelfs wanneer de
derde en vierde strofe als presens
historicum worden opgevat.10.

aan

‘Van binnenuit of van buitenaf’?
Wanneer kentering terugwijst naar 7, 8
(ivoren vlak) kloppen de uren van
binnenuit. Weliswaar heb ik in dit gedicht
herhaaldelijk geconstateerd, dat de
afzonderlijke beelden niet konsekwent
van één bepaalde visualisering uitgaan,
maar aan de andere kant zijn de beelden
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nergens flagrant met elkaar in
tegenspraak: de visualisering heeft een
vrij los en variabel karakter.11. Voorlopig
kan men wel aannemen, dat het verband
dat hier wordt gelegd met 7-8 niet
willekeurig is: het kloppen geschiedt van
binnenuit.
Een tegenargument wordt geleverd door
de anecdote van het vers, die erop
neerkomt de ‘hij’ in 1-13 slaapt (droomt?)
en nu wakker wordt. Zo gezien, doen de
jonge uren (‘het daglicht’) een aanval op
zijn oogleden, van buitenaf.
Men ziet hier dat de anecdotische
interpretatie tegengesteld is aan die,
waarom het gedicht contextueel vraagt.12.
brozen

Er ontstaat nu een sterke tegenstelling
met gespannen 1, gewelven 2, flank 3,
ankeren zich 6, omnachting 7, muren 12,
die niet toevallig kan zijn. Na vier strofen
waarin de protagonist voortdurend werd
gekarakteriseerd als krachtig, wordt nu
het woord brozen gebruikt. Het feit dat
de ‘hij’ in 1-12 voortdurend in relatie
gezien werd met nacht (1, 3, 7, 11, 12)
en hier voor het eerst sprake is van jonge
uren (een begin van ‘dag’) maakt evident
dat de tegenstellingen bedoelen te
functioneren. De nacht maakte ‘hem’
onkwetsbaar en sterk, de dag kwetsbaar
en zwak. brozen krijgt zo wellicht
resultatieve waarde: ‘door het kloppen
broos geworden’.

wand

sc. ‘zijn wand’. Het cirkelmotief werkt
nog door.

15. splijtte

Klankwerking en vooropstelling geven
een indruk van gewelddadig splijten. Het
verbum finitum is grammaticaal
afhankelijk van 13, maar causaal moet
het met 14 in verband worden gebracht:
het splijten is het gevolg van het kloppen.
Een verwijzing naar
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splijtzwam is te plausibeler, daar men hier
‘spleet’ zou verwachten.
voorhang

In tegenstelling tot o.a. muren 12 kan een
voorhang geopend worden.
De bijbelse betekenis ‘toegang tot het
heiligste deel van een tempel’ is disjunct
toepasbaar: ‘het intiemste, kwetsbaarste
punt wordt ontheiligd.13.

zich

bezielt voorhang. Het splijten wordt zo
een autonome beweging van de voorhang,
waartegen de protagonist niet veel
beginnen kan.
De komma hier staat op een
merkwaardige plaats. Grammaticaal zou
hij juister zijn na de volgende regel. Er is
geen enkele reden waarom die in 16
nadrukkelijk gescheiden zou moeten
worden van 15.

die

sc. voorhang.

van

‘vanuit...naar beneden’. Tevens formeert
van een metafoor: ‘de voorhang wordt
gevormd door zijn wimpers’.

zijn wimpers

Het motief van kosmische vergroting is
nog steeds werkzaam, wimpers wordt
door voorhang vergroot voorgesteld.
Het beeld heeft twee lagen: 1) ‘splijten
zijn wimpers: gaan zijn ogen open; 2)
‘splijt het gordijn dat van zijn wimpers
hangt en dat de toegang tot zijn
kwetsbaarste plek geeft’.

plooide

staat in tegenstelling met gespannen 1.
Herhaaldelijk in deze strofe wordt de
nadruk gelegd op de zwakte van zijn
verdediging.

17. en

moet consecutief worden opgevat: ‘en
vervolgens, en daardoor’.

door

sc. ‘doorheen’.

poort

Niet direct te verbinden met de gespleten
voorhang uit de vorige regels: de opening
werd daar bij de ogen, hier in de armen
voorgesteld. Indirect is er natuurlijk wel
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verband: er vormt zich een opening, hij
opent zich, en door die opening komt het
vrouwlijf binnen. Dat deze opening niet
in beide gevallen dezelfde is, doet in het
vers niet ter zake: variërend herhaald
wordt tweemaal gesteld dat de cirkel
(‘hij’) zich opent.14.
poort gaat een stap verder dan voorhang
ten opzichte van muren, wand enz: een
poort is een toegangsweg.
der

‘van’-metafoor: ‘de armen zijn / vormen
een poort.

uitgestooten

Dezelfde notie van gewelddadigheid, en
bijna onvrijwilligheid, werd ook bij
splijtte [...] zich aangetroffen.

18. stroomde

Hier moet een verwijzing naar de titel
gezocht worden. stroomde staat in
oppositie met (o.a.) gespannen 1. Noties
‘met kracht, onweerstaanbaar als water’
en het betekenisaspect ‘beweging’ moeten
hier worden toegepast: stroomde heeft
intensiverende waarde.15. De protagonist
bewoog zich niet in 2-12, en in deze
strofe alleen op starre wijze: splijtte,
uitgestooten. De bedoeling moet wel zijn
dat starre statische kracht wordt
doorbroken en verslagen door
dynamische en vloeiende kracht. Het lijkt
me niet, dat deze overwinning van het
vrouwlijf positief moet worden
geïnterpreteerd, ook al werd de kosmische
ervaring in 1-12 nogal negatief
gepresenteerd.

vrouwlijf

De samenstelling doet pejoratief aan. Zie
zijn lichaam in 1. Beide figuren blijven
lichamelijk aangeduid.

binnen

De overwinning is definitief.

schacht

De cirkel is opengescheurd en zo tot een
schacht geworden, waarin het vrouwlijf
toegang heeft.
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schacht krijgt dezelfde waarde van
kwetsbaarheid als ook brozen en
voorhang hadden. schacht rondt het
gedicht af door via het rijm te verwijzen
naar nacht 1.
De titel geeft aanleiding tot verschillende
interpretaties.

STROOM

a. De titel valt niet te betrekken op de
‘hij’, de centrale figuur in het vers. Zoals
herhaaldelijk is gesteld, wordt de
protagonist als statisch en strak
gekarakteriseerd. Ook het cirkelmotief
dat voortdurend met de ‘hij’ in verband
wordt gebracht, kan de titel niet
verklaren, want het kenmerk van ‘zijn’
cirkel is juist telkens (tot 13)
geslotenheid: gespannen nacht.
b. In 9 en 10 vindt men woorden die naar
de titel zouden kunnen verwijzen:
stroomende spiralen, oceanen. Maar deze
regels formeren niet meer dan een
uitbreidende variërende herhaling op het
kosmisch heersers-motief (2-12), en
kunnen onmogelijk de centrale plaats van
het gedicht constitueren.
c. De titel kan het best worden
geïnterpreteerd via 18.
Stroom geeft dan alleen de tweede fase
van het vers direct aan: hoe een kosmisch
vergroot ‘hij’, heersend over nacht (en
tijd en ruimte) door de dag kwetsbaar en
door de vrouw overwonnen wordt.16.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In Stroom figureren twee personen: ‘hij’ (zijn 1, 8, 10, 11, 16, 18) en ‘zij’ (vrouwlijf
18). De belangrijkste van deze twee is de ‘hij’: het vers handelt over zijn kracht en
zijn nederlaag. De titel kan alleen geïnterpreteerd worden vanuit de nederlaag en is
dus nauwelijks representatief voor het hele gedicht.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

De afstand van het gezichtspunt is constant. De ‘hij’ wordt voortdurend van buitenaf
waargenomen. Niet alleen omdat het persoonlijk voornaamwoord van de derde
persoon wordt gebruikt, maar ook omdat de lezer niets wordt medegedeeld over het
innerlijk van de protagonist.
Stroom is een beschrijving van buitenaf van een bepaalde beleving die de
protagonist doormaakt, zonder dat er sprake is van enige identificatie tussen
gezichtspunt en protagonist.
Het is daarom onmogelijk, dat ‘hij’ en gezichtspunt hier zouden samenvallen: de
gebeurtenissen worden gepresenteerd door een gezichtspunt dat buiten de anecdote
staat, een auctoriaal gezichtspunt. Dit auctoriaal gezichtspunt presenteert objectief.
Afgezien van de regels 9 en 10 is nergens iets van betrokkenheid bij het gebeuren te
lezen.
Deze objectiviteit is uiteraard een schijnbare: oordelen en meningen over het
gebeuren komen impliciet tot uiting in de presentatie. Enkele voorbeelden: 13-18
wordt gepresenteerd als een nederlaag; wanneer gesteld wordt dat ‘hij’ de tijd beheerst
wordt het verleden in pejoratieve termen gekarakteriseerd.17.
Over ‘zij’, het vrouwlijf, komt de lezer vrijwel niets te weten, behalve dat er een
relatie moet bestaan tussen haar en de dag (jonge uren), een relatie die vergelijkbaar
is met de relatie van de protagonist met de nacht, maar niet identiek: zij heerst niet
over en identificeert zich niet met de dag.
De karakterisering is (in beide gevallen) indirect (lichaam - vrouwlijf). ‘Hij’ wordt
kosmisch vergroot voorgesteld, is de nacht, beheerst de nacht, en de ruimte
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(aarde, oceanen) is aan hem ondergeschikt. Het accent valt in 1-12 voortdurend op
onkwetsbaarheid (cirkelmotief) en statische lichamelijke kracht. Deze kracht houdt
verband met ‘zijn’ verhouding tot de nacht, waarmee hij in 1 wordt geïdentificeerd.
In de laatste strofe blijkt zijn kracht tevens zijn zwakheid te zijn. Het morgengloren
maakt hem kwetsbaar, er is dàn ook sprake van beweging, maar krampachtig (splijtte,
uitgestooten). De vergroting wordt tot het einde toe volgehouden: deze is niet zozeer
een kwestie van karakterisering maar een constante, een objectief gegeven, de figuur
eigen.
De protagonist wordt alleen via lichaamsdelen gekarakteriseerd (behalve zijn
duister, dat geïnterpreteerd werd als ‘de grenzen van zijn lichaam’). Het hele gebeuren
in Stroom is ook een lichamelijk proces. Een verklaring voor de indirecte
karakterisering kan dan ook hierin worden gezocht.

2 Tijd
In Stroom figureren verschillende verbaaltijden naast elkaar: 1-4 onvoltooid verleden,
5-12 onvoltooid tegenwoordig; en 13-18 weer onvoltooid verleden. Het is ondenkbaar,
dat 5-12 vóór 1-4 plaats zou hebben, het vers wordt dan oninterpretabel. Eveneens
onmogelijk kan 13-18 nà 1-4 en vóór 5-12 geïnterpreteerd worden.
Een tegenwoordige tijd na 4 zou geen vreemde overgang zijn, als 5-12 het ‘nu’
van het gebeuren constitueerde - maar de terugval in 13-18 maakt deze verklaring
onmogelijk.
Uit de ontwikkeling van het thema blijkt, dat de gegeven strofevolgorde tevens
de volgorde van het gebeuren aangeeft:
1 is de inzet, waarin identificatie met nacht en kosmische vergroting en cirkelmotief
worden geïntroduceerd; 2-12 zijn uitbreidingen en variaties van hetzelfde: tijd,
verleden (3, 4; 5,6; 11, 12) en ruimte (7, 8; 9, 10), bezield maar krachteloos
voorgesteld, zijn aan zijn lichaam ondergeschikt en ervan afhankelijk. 13-18 brengt
keerpunt en nederlaag: jonge uren en vrouwlijf maken hem zwak.
De enige verklaring voor de tegenwoordige tijd in 5-12 kan zijn, dat de uitwerking
van de afhankelijkheid van tijd en ruimte als iets symptomatisch wordt voorgesteld.
De situatie die in 1-4 voor zijn lichaam wordt gegeven, is in wezen niet tijdgebonden
maar eeuwig. Een soort algemene visie van het gezichtspunt dus, waarna in 13 de
draad van het gebeuren weer wordt opgenomen. Volstrekt logisch is de overgang in
verbaaltijd echter niet.18.

3 Ruimte
De ruimte in Stroom wordt geconstitueerd door zijn lichaam. Het lichaam wordt door
het cirkelmotief en de kosmische vergroting gepresenteerd als een gesloten, oneindig
grote ruimte waarbinnen de tijd en de aarde (bezield) hun plaats vinden, en waarin
het vrouwlijf stroomt.
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De gegeven ruimte is driedimensionaal, maar de visualisering is niet konsek went.
In één geval treedt inkonsekwentie binnen één beeld op: voorhang [...] van zijn
wimpers plooide 15-16.
Vaker zijn er variaties in de totale visie.
In 1 worden lichaam en nacht geïdentificeerd. In 2-6 is nacht een onderdeel van
zijn lichaam, hetgeen een uitwerking kan zijn van 1. Maar in 7-8 is op zijn schedel
van toepassing, wat eerst voor het hele lichaam gold: de schedel waarin de aarde
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wentelt, omspant de nacht. In 11, 12 figureert dezelfde voorstelling als in 2-6. 13-14
kùnnen via de verwijzing van kentering naar ivoren vlak en van jonge uren naar
nacht met voornamelijk 7-8 verbonden worden. 15-16 zetten het schedelbeeld voort.
17-18 ten slotte grijpen weer terug op de visie op het totale lichaam. Samengevat
spelen m.i. twee verschillende visies door elkaar: de visie op het hele lichaam (1-6,
11-12, 17-18) en die op de schedel (7-8; 9-10; 13-16). Stroom kenmerkt zich dus
door een losse visualisering. Nu kan men aan een gedicht niet de norm van
konsekwente visualisering opleggen; bovendien zou dit gedicht, vooral in de laatste
regels, niet bij een enigermate concrete visualisering gebaat zijn.

Samenvatting
Het thema van Stroom, de autonomie van een mannelijk lichaam die door het vrouwlijf
wordt aangetast, wordt in twee stadia ontwikkeld: 1-12 beschrijft de statische toestand
van het autonome lichaam, 13-18 geeft de nederlaag, die in 11-12 wordt
aangekondigd.
Deze autonomie wordt in de eerste plaats verbeeld door middel van het motief
van kosmische vergroting, dat in het hele gedicht opereert: het lichaam wordt
konsekwent vergroot voorgesteld. Het constitueert dan ook de ruimte in het vers,
waarbinnen tijd en kosmos, verleden en aardbol, hun ondergeschikte plaats vinden;
ook het vrouwlijf in 18 ‘stroomt’ deze ruimte binnen. Het motief van kosmische
vergroting wordt uitgewerkt via twee aan het lichaam ondergeschikt gemaakte
fenomenen: de tijd, het verleden, dat in twee fasen (2-4, 5-6; en 11-12) wordt
gepresenteerd; in de eerste fase bezield (schaduwen - vergane eeuwen 3-4; schimmen
van strenglooze geslachten 5), in de tweede fase dreigender pejoriserend gepresenteerd
als verleden - walmende splijtzwam 11-12.
Ook de ruimte, specifieker de aardbol (aarde 7, 8; oceanen 10) wordt bezield. De
visualisering van de ruimte is niet konsekwent, twee verschillende visies op het
lichaam spelen door elkaar: in 1-6; 11-12; 17-18 wordt het hele lichaam voorgesteld
als de totale ruimte, terwijl in 7-8; 9-10; 13-16 hetzelfde met het hoofd alleen gebeurt.
Zelfs binnen deze indeling vallen inkonsekwenties op te merken.
Beide visies hebben betrekking op hetzelfde motief, de kosmische vergroting. De
driedimensionale ruimte wordt niet door deze losse beeldvorming aangetast.
Het tweede motief dat de autonomie van het lichaam verbeeldt is het cirkelmotief
(Rondde [...] tot 1; gewelven [...] vervloeide 2; omnachting 7), dat eenmaal ook
variërend wordt toegepast op iets anders dan het lichaam zelf (sterren [...] spiralen
/ om 9-10).
In de eerste fase van het vers is de cirkel (het lichaam) onaantastbaar en/want
statisch en gesloten: verwijde flank 3 en omnachting 7 wijzen op kracht die aan deze
onaantastbaarheid wordt ontleend. In 12 kondigt splijtzwam de ondergang aan. In de
tweede fase wordt de cirkel op dynamische wijze (stroomde 18) doorbroken en
ontstaan er tekenen van zwakte: brozen wand 14; splitte [...] voorhang 15, schacht
18.
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De kracht, die het onaantastbare lichaam kenmerkt, wordt reeds in de eerste regel
gekoppeld met de nacht: gespannen nacht 1; laat 3; omnachting 7; muren nacht 12.
De nacht maakt dan ook in 12-18, waar de autonomie wordt aangetast en de cirkel
doorbroken (splitte 15; poort der uitgestooten armen 17) plaats voor de jonge uren
13.
De autonomie van het mannelijk lichaam is dus gerelateerd aan de nacht, hoewel
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het verleden ook in de muren nacht als splijtzwam fungeert. De overwinning ervan
kan door het vrouwlijf alleen overdag plaatsvinden.
Stroom wordt gepresenteerd door een auctoriaal gezichtspunt dat objectief
waarneemt, afgezien van 9 en 10, regels die door hun exuberante noties (helaas)
slecht in het gedicht passen. De structurering van de verbaaltijd is vreemd: de
tegenwoordige tijd in 5-12 kan slechts gebrekkig worden ‘verklaard’ wanneer men
de regels opvat als een algemeen tussenspel, een niet aan een specifieke tijd of
gebeurtenis gebonden uitweiding op basis van het kosmische motief.
Auditieve structuuraspecten spelen in Stroom een zekere rol: vooral de a-klanken
in rijm (1, 5, 12, 18) en assonance (4, 5, 8, 11, 14, 17) vallen op. Maar verbinding
van bijelkaar horende elementen is er niet, behalve de afronding die het rijm
constitueert in 1 en 18 schacht en nacht.

Eindnoten:
1. Cf. Verhevene 5, Bloesem 13, Blauwe tocht I 4.
Het is mogelijk dat Marsman hier sloegen met meerwaarde heeft willen gebruiken.
2. Afgezien van sterren 9.
3. Niet in van Dale.
4. Niet in van Dale.
5. Zie het onderzoek naar de tijd.
6. Men kan hier niet van bezieling spreken.
7. ‘Umnachtung’ wordt vaak door Trakl gebruikt.
8. Niet plausibel is m.i. een interpretatie van in als ‘naar binnen’, zodat omnachting resultatief
zou worden.
9. Zie de interpretatie van verleden 11.
10. Zie het onderzoek naar de tijd.
11. Zie het onderzoek naar de ruimte.
12. Zie hoofdstuk VI 2. 4.
13. De allusie naar de dood van Christus is onmiskenbaar, maar wordt verder niet uitgewerkt.
14. Overigens is de visualisering hier wel bijzonder inconsistent.
15. Dit intensieve ‘stromen’ wil ik niet op één lijn plaatsen met het ‘stromen’ dat meerwaarde heeft
(zie Bloei, Bloesem, Blauwe Tocht en Das Tor), aangezien dat ‘stromen’ met creatieve en
exuberante sexuele noties fungeert. Hier is van ten minste creativiteit en exuberantie geen
sprake.
16. De oorspronkelijke titel Wending van de eerste versie van dit gedicht, in hs. van december 1919
(Lehning De vriend van mijn jeugd p. 172), past beter omdat deze juist het keerpunt aangeeft
waar kracht tot kwetsbaarheid wordt.
17. Cf. Verhevene, dat impliciet subjectiever is dan Stroom.
18. Lehning (De vriend van mijn jeugd p. 172) meldt dat van dit vers verschillende fragmenten
hebben bestaan. Mogelijk zijn de onintegrabele verbaaltijden er tijdens de uitwerking van die
fragmenten ingeslopen.
Een andere verklaring van veel onhelders in dit gedicht kan worden gegeven in een anecdotische
interpretatie, die echter niet volledig integrabel is (zie hfst. VI 2. 4.).
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5 Bloei aant.
Atomistische interpretatie
1. O

1 O is een aanroep: de vrouw wordt
aangesproken. Dit is het normale gebruik
van ‘o’.1.
2. O is een uitroep. De vrouw is niet de
aangesprokene, maar de oorzaak van de
uitroep.
Dit gebruik van ‘o’, vergezeld van een
zelfstandig naamwoord waarbij ‘o’ +
zelfst. nw. een ellips vormen, is vaak bij
Marsman te vinden.2.
De komma na O spreekt voor de laatste
interpretatie. Overigens biedt het vers
ruimte voor beide interpretaties naast
elkaar.
O als eerste woord van het vers
introduceert een emotionele
gemoedsgesteldheid van het gezichtspunt.

vrouw

1. De vrouw is de aangesprokene, de ‘U’.
Door deze interpretatie zou vrouw een
specifieke, eenmalige waarde krijgen: één
bepaalde vrouw wordt bedoeld.
2. de vrouw is degene waarover
emotioneel gesproken wordt, de ‘zij’.
Deze interpretatie geeft vrouw tevens een
algemenere waarde: ‘de’ vrouw roept de
gevoelens op die in dit gedicht aan de
orde komen (of kan dit althans doen).
Het is zeer wel mogelijk dat beide
interpretaties tegelijkertijd geldig zijn:
het vers kan een algemene mening aan
een bepaalde ervaring demonstreren.

2. bloeit

Interpreteert men deze regel apart, dan
lijkt hij gesteld te zijn in de vorm van een
vraag, waarin schaduw enz. als
onderwerp fungeert. Een vraagteken
ontbreekt echter, en het gedicht geeft ook
verder geen enkele aanwijzing waarom
bloeit een vraag zou moeten inluiden.
Wanneer men echter 1 en 2 verbindt3.,
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dan fungeert vrouw als onderwerp van
deze regel. bloeit legt dan via vrouw een
verband met de titel. ‘bloeit’ wordt in dit
geval overgankelijk gebruikt: ‘doet
bloeien’. De lexicale betekenis is
toepasselijk (waaierbloem) maar bloeit
heeft hier toch duidelijk meerwaarde: met
de betekenis ‘bloeien’ alleen is in de
context weinig aan te vangen. Dit
overgankelijke ‘bloeien’ kan omschreven
worden met noties als ‘creatief’ en
‘vervulling’. Het onderwerp vrouw wordt
door het gebruik van bloeit
geïntensiveerd: zij wordt gekarakteriseerd
als creatief en vervulling schenkend.
bloeit geeft geen oplossing voor de vraag
of de vrouw als ‘U’ of als ‘zij’ moet
worden gezien: ‘U bloeit’ en ‘zij bloeit’
zijn beide mogelijk. De komma na 1 kan
aangeven, dat 1 en 2 bij elkaar horen,
maar
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wordt tevens gebruikt om 1 en 2 van
elkaar te scheiden. Hierdoor krijkgt 1 een
elliptisch karakter, dat de interpretatie
van O als uitroep mogelijk maakt. De
komma kan echter ook dienen om de
overgang tussen vrouw als aangesprokene
(‘U’) en vrouw als onderwerp van de zin
aannemelijk te maken. Een dergelijke
overgang is onverwacht, maar binnen de
context van dit vers wel acceptabel. Bloei
werkt voortdurend met een principe van
concentratie, hetgeen zich o.a. uit in
apokoinou, ellipsen en weglating van
lidw/bijv. vnw.; de dubbelfunctie van
vrouw (‘U’) draagt tot deze concentratie
bij.
schaduw

Aangenomen dat vrouw onderwerp en
bloeit persoonsvorm is van de zin, dan
leveren de drie op bloeit volgende
zelfstandige naamwoorden nog
verschillende interpretatiemogelijkheden
op.
a. schaduw waaierbloem en firmament
kunnen alle drie lijdend voorwerp zijn.
De waarde van schaduw wordt dan
moeilijk te bepalen, tenzij het
ontoepasbaar is en chiffrewaarde heeft:
de waarde van schaduw moet nl. naast
waaierbloem en firmament een positieve
zijn.4.
Tegen deze interpretatie spreekt het
ontbreken van een komma na schaduw.
b. Wèl toepasbaar is het wanneer men
bloeit behalve als overgankelijk
bovendien nog resultatief opvat: ‘de
vrouw zet schaduw in bloei tot
waaierbloem en firmament’, ‘schaduw
wordt waaierbloem en firmament door
toedoen (bloeit) van de vrouw’. Deze
interpretatie vraagt geen komma na
schaduw, en verbindt het met
donkerheden 5. schaduw is dan ‘mijn
schaduw’, en het woord kan figuurlijk
worden opgevat als het ‘donkere, normaal
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verborgen gedeelte van het ik’, dat nu in
bloei komt te staan. Deze tweede
interpretatie is m.i. de gaafste en meest
zinvolle, maar de eerste blijft mogelijk.
waaierbloem

Vat men waaierbloem niet als lijdend
voorwerp maar als resultaat van bloeit
op, dan levert de context materiaal om de
waarde van dit neologisme te bepalen.
Wat schaduw was is nu waaierbloem: het
verborgene van het ik wordt
waaierbloem. De meerwaarde van
‘bloeien’, de noties ‘creatief en
vervulling’ kunnen geacht worden ook
tot ‘bloem’ te behoren. De notie
‘vervulling’ wordt in de context van het
vers (na dat 3) gespecificeerd: ‘extase’
(zie 7, de duidelijkste hartstochtregel).5.
‘bloei’ woorden (de titel, bloeit en
-bloem) staan in dit vers metaforisch voor
hartstocht, en aan die hartstocht wordt
een positieve notie meegegeven door de
positieve betekenisaspecten van ‘bloeien’.
Het eerste lid van de samenstelling
waaier-, wordt nu ook begrijpelijk: ‘de
hartstocht waaiert uit, breekt
waaiervormig open’ (in den gang mijns
bloeds).
vrouw / bloeit schaduw waaierbloem kan
nu geparafraseerd worden als ‘door de
vrouw / door U, vrouw, breekt datgene
wat normaliter verborgen is nu als een
waaier bloeiend open.’
De samenstelling zelf geeft identiteit aan
tussen de twee leden: ‘bloem is (als) een
waaier’.

firmament

voegt naast waaierbloem een kosmische
notie toe aan het geheel. ‘schaduw wordt
firmament’: ‘het verborgene wordt
machtig en eindeloos, schitterend als de
kosmos zelve.’
firmament introduceert, ondergeschikt
aan de ‘bloei’metaforiek, een tweede
metaforensfeer, die van kosmische
vergroting (sterren 3, hemelbruggen 6,
maanzeil 7).
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Zo compareren in deze op het eerste
gezicht duistere elliptische regel
geconcentreerd een groot aantal noties
met bloeit als kern.
De komma geeft aan dat 3 met 2
verbonden moet worden.
3. dat

Gezien de komma na 2 leidt dat een uitleg
van deze regel in: ‘zodat’. Als in 2 drie
lijdende voorwerpen naast elkaar gegeven
worden, kan dat - bloeds alleen zinvol op
firmament betrokken worden.
Interpreteert men echter waaierbloem en
firmament als resultaat van bloeit, dan
wordt 3 een resultatieve explicatie van
beide woorden. Van de twee bij schaduw
gegeven interpretaties blijkt nu de tweede
de voorkeur te verdienen. dat, opgevat
als gevolg van ‘een tot bloei in
waaierbloem en firmament gebrachte
schaduw’, geeft aan dat de kosmische
vergroting in deze en de volgende regels,
een subjectieve is: de vrouw veroorzaakt
de transformatie (via bloeit). De
vergroting is niet constant, geen objectief
gegeven, maar een subjectieve beleving
van de ‘ik’.6.

sterren

wordt bezield door schrijden. De
vergroting in deze regel komt tot stand
door kosmische fenomenen te bezielen
en ondergeschikt aan de ‘ik’ te maken.
sterren schrijden werkt firmament 2 nader
uit.

schrijden

hòeft hier geen meerwaarde te hebben.7.
Zinvoller is echter een interpretatie met
een meerwaarde, die resulteert uit het
betekenis-aspect ‘plechtig’ dat in
‘schrijden’ zit, en die omschrevem kan
worden als ‘extatisch’ en ‘bezield’.

in

is hier ambigu. Het bedoelt zowel ‘binnen
in’ als ‘mee met’. Het beeld functioneert
dubbel: op het ‘bloei’niveau als ‘extatisch
kosmisch gevoel van verlangen in het
bloed’ en op het kosmische niveau als ‘de
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sterren zijn ondergeschikt aan het
vergrote ik’.
gang

Het bloed ‘gaat’ in plaats van ‘stroomt’,
het wordt door gang geïntensiveerd,
bewust voorgesteld.
Aan deze metafoor is te zien dat het hier
subjectieve gevoelens betreft: in wezen
voelt de ik bewust zijn bloed stromen, het
gedicht transponeert deze bewustwording
naar het bloed zelf.
Wanneer deze regel opgevat wordt mede
als uitleg van waaierbloem, dan illustreert
de gang mijns bloeds mooi het eerste lid
van de samenstelling: ‘de hartstocht
waaiert uit, met/in het bloed, door het
lichaam heen.’

mijns

Driemaal compareert een ‘ik’, steeds
indirect (bloeds, donkerheden 5, armen
6) via aspecten die voor deze ‘ik’
essentiëel zijn in de in het vers
gepresenteerde emotie.

bloeds

is hier zeker op te vatten als ‘drager van
de levensdrift’.

4. en

geeft aan dat deze regel de constructie
met dat voortzet. Door het streepje na
bloeds verkrijgt 3 een zekere mate van
isolement, hetgeen het elliptisch karakter
van 4 versterkt. Toch heeft 4 alleen zin
wanneer ook deze regel een gevolg is van
bloeit 2, en als afhankelijk van dat 3
wordt geïnterpreteerd.

nacht

moet onderwerp zijn van de constructie.
Een persoonsvorm is er niet, maar ‘wordt’
of ‘is’ valt gemakkelijk in te vullen. Het
effect van de weglating van een
persoonsvorm (en het elliptische karakter
van het hele vers overigens, zie 1, 2 en
5-7) is er één van stameling, dat
functioneert binnen de beschreven
emotie, het thema van het vers. nacht
heeft geen lidwoord: de metafoor via
weerklank maakt nacht tot een ruimte
waarin klank weerklinkt. Het
betekenisaspect ‘tijd’ in nacht
functioneert eveneens: de geëigende tijd
om de liefde te
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bedrijven. nacht heeft hier bijna de
functie van een eigennaam.
weerklank

Moet niet alleen geïnterpreteerd worden
als ‘echo’ maar ook het betekenisaspect
‘vervulling’ moet worden geactueerd in
de context.

roep der handen

In deze regel compareert een synthetische
metafoor: ‘handen roepen’ de tastzin
wordt auditief voorgesteld. De metafoor
is gebaseerd op een metonymische
vervanging van ‘ik’ door handen. ‘de
nacht wordt weerklank van die roep’ is
ook een synesthetische metafoor: nacht
wordt klank, in wijdere zin klankruimte:
‘nacht echoot en vervult die roep’. Onder
roep der handen moet men, zie 7,
verstaan ‘verlangen naar het aanraken van
haar/uw lichaam’. Ook in deze regel, die
nog afhankelijk is van bloeit, vinden we
de meerwaarden van de ‘bloei’metaforiek
terug: nacht en roep der handen werken
de noties ‘hartstochtelijk lijfsverlangen’
en ‘de vervulling’ uit.
leidt een nieuwe ‘stameling’ in, begint
een ellips.
5-7 karakteriseert zich ook door het feit
dat hier de ‘bloei’metaforiek verlaten
wordt en vervangen door een
‘boot/stroom’metaforiek, waarin de
sexuele aspecten van de hartstocht
worden uitgedrukt.8.

en

bewerkt niet alleen nevenschikking, maar
ook uitbreiding: 5-7 ontwikkelt het thema.
Zagen we tot 4 binnen de
‘bloei’metaforiek lichamelijk verlangen
en opwinding, 5-7 geeft in ‘stroom/boot’
metaforen de coïtus weer.

uit

sc. ‘vanuit’.

zoom

Disjunct op te vatten: ‘diepste grens’.

donkerheden

Zie schaduw 2. donkerheden verheldert
door verband te leggen de waarde van
schaduw: ‘het verborgene’ nu ook te
interpreteren in sexuele zin.
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6. onder

‘vanonder, onderdoor’. Het beeld in deze
regel kan niet een uitleg zijn van 5:
visueel zijn 5 en 6 niet met elkaar in
verband te brengen (een interpretatie:
donkerheden uitgelegd als onder de
hemelbruggen mijner armen levert onzin
op). maanzeil 7 is onderwerp van deze
elliptische zin: ‘voortkomend uit de
geheimste diepte en tastend varend onder
de hemelbruggen’ enz. De disparaatheid
in de beeldvorming tussen 5 en 6 is dan
ook pas begrijpelijk vanuit maanzeil, dat
tegelijk anecdotisch (‘de sexuele emotie,
het orgastisch gevoel’, zie 5) en
metaforisch, binnen de
stroom/boot'metaforiek, zie 6,
geïnterpreteerd moet worden.

hemelbruggen

Samenstelling die de
‘boot/stroom’metaforiek en de kosmische
metaforiek verenigt.
Visueel is het beeld duidelijk: ‘de armen
vormen een hemelhoge brug’.
In -bruggen begint de ‘stroom’metafoor
(maanzeil, stroomlijf, stranden). De
samenstelling is niet alleen functioneel
omdat zij twee metaforen verbindt, maar
ook omdat het woord hemelbruggen dóór
de combinatie tegelijk kosmische extase
en macht (hemel-) èn sexuele hartstocht
(-bruggen) uitdrukt.
Binnen de kosmische metaforen valt op
dat hemelbruggen ruimtelijk niet
consistent te interpreteren is met sterren
enz. in 3: hemelbruggen is een aardse,
sterren schrijden een kosmische
vergroting. De vergroting is dan ook
subjectief en vraagt niet om een coherent
ruimtebeeld (zie interpretatie dat). De
samenstelling zelf
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is ook metaforisch: a) ‘bruggen die de
hemel overbogen’; b) ‘bruggen die de
hemel (zelf als boog gezien) zijn’.
De laatste interpretatie is in de context de
meest coherente: ‘armen zijn bruggen,
zijn de hemel, bruggen die als de hemel
over de aarde staan’.
mijner

‘van’-metafoor: ‘de armen zijn, vormen
hemelbruggen’.

armen

Naast de verschillende metafoorsferen
wordt ook de anecdote, de situatie tussen
‘ik’ en vrouw beschreven: armen, -lijf,
oogen.

7. maanzeil

wordt geïnterpreteerd als onderwerp van
de zin. Makkelijk in te voegen valt ‘is’,
ev. ‘vaart’ bij tastend. Als geheel is de
neologistische samenstelling een directe
metafoor voor ‘orgastisch gevoel’ (via
donkerheden en over dansend stroomlijf),
en als zodanig verheldert dit woord het
gebeuren tussen ‘ik’ en vrouw: er heeft
een coïtus plaats.
De samenstelling is weer opgebouwd uit
een kosmische en een ‘boot’component.
maan- bevestigt de gegeven interpretatie
van hemelbruggen: ‘de maan zeilt onder
de hemelbruggen (bruggen zijn de hemel
zelf) door’, vanuit de aarde gezien.9. -zeil
is in de regel het belangrijkste lid van de
samenstelling: over [...] stroom-.
De ‘stroom/boot’metaforiek duidt meer
aan dan de ‘bloei’metaforiek: zagen we
daar verlangen en vervulling, en
afhankelijkheid van de vrouw - hier gaat
het om sexuele extase, orgastische
gevoelens, òp de vrouw (over) beleefd;
vergeleken met de ‘bloei’metaforen geven
de ‘boot/stroom’metaforen een
ontwikkeling, een stap verder in de in het
vers gegeven relatie tussen ‘ik’ en vrouw
weer.
De samenstelling zelf, ‘zeil van de maan’,
de maan zeilt (‘zeil als de maan’ lijkt
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onjuist), is van andere aard dan
hemelbruggen: hier een genitiefrelatie,
waarbij het ene lid het andere bepaalt,
daar een identiteit.
tastend

verwijst naar handen 4: in deze regel
wordt de roep der handen feitelijk
weerklank.
Tevens wijst tastend vooruit: het
betekenisaspect ‘onzekerheid’ kondigt
stranden 8 al aan.

over

Zie interpr. dansend.

dansend

stroomlijf heeft geen lidwoord of
bezittelijk voornaamwoord, de ‘U’/‘zij’
kwestie wordt niet opgelost. De weglating
suggereert wel dat er hier eerder over dan
tot de vrouw gesproken wordt.
dansend is zowel toepasselijk op stroom-:
‘woelig’, als op -lijf: ‘de bewegingen van
de vrouw in sexuele roes’. Tevens is het
verschoven toepasbaar op -zeil: ‘de boot
danst op de stroom’.

stroomlijf

Van deze samenstelling heeft het tweede
lid betrekking op de anecdote. -lijf kan in
de context niet anders dan het lichaam
van de vrouw bedoelen.
stroom- vormt een belangrijke instantie
binnen de ‘boot/stroom’-metaforiek: de
sexuele extase (van de man) is een boot
(-zeil) dansend op een stroom- (vrouw).
De samenstelling geeft identiteit aan: -lijf
is (als) een stroom-.
geeft aan dat het 8 terugslaat op maanzeil.
Einde van de elliptische stameling. De
laatste twee regels geven een omslag in
het thema van het vers.

9. o

In de context van de regel kan o hier
alleen een emotionele uitroep zijn.
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het

zet wel de ‘boot’metafoor voort, maar
nauwelijks de kosmische vergroting:
maan- en gifspelonk combineren niet,
-zeil (dat het betekenisaspect ‘varen’ met
stranden gemeen heeft) en gifspelonk
combineren wel.

zal

Het feit dat hier een toekomstverwachting
wordt uitgesproken, impliceert dat het in
dit gedicht om één bepaalde gebeurtenis
gaat. Daarnaast moet zal ook wel in
algemene zin als ‘telkens weer,
onherroepelijk’ worden geïnterpreteerd.

stranden

Het vers eindigt met een wending in het
thema: de vrouw die hartstocht wekt
(bloeit 2) en partner is in sexuele extase
(stroomlijf 7) blijkt als onbetrouwbaar te
worden gezien: de vervoering van de ‘ik’
zal vastlopen op de gifspelonk van haar
ogen, waaruit blijkt hoe gevaarlijk zij is.
gifspelonk verklaart stranden: het feit dat
de ogen een gifspelonk zijn, maakt
onontkoombaar dat het zeil zal stranden.
De negatieve gevoelens in de slotregels
zijn dus niet in de eerste plaats te
verklaren vanuit onzekerheid van de ‘ik’,
maar de extase loopt stuk op de
verderfelijke aard van de vrouw.

gifspelonk

Weer geen lidwoord of bezittelijk
voornaamwoord (zie stroomlijf). In het
vers wordt een algemene beschrijving
gepresenteerd, alles wat de vrouw betreft
is zonder bezittelijk voornaamwoord
(‘uw’, ‘haar’) gehouden; maar tevens
blijkt uit zal dat het hier toch om een
specifieke gebeurtenis gaat: het algemene
wordt aan één bepaalde ervaring
gedemonstreerd.
Deze algemene notie die het vers wil
oproepen, verklaart enigszins de wat
abrupte overgang van positief naar
negatief in het thema: elke sexuele relatie
zal zo spaak lopen.
In de samenstelling gifspelonk bepaalt het
eerste ondergeschikte lid het tweede:
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‘giftige spelonk’, waarbij gif- verwijst
naar oogen en -spelonk de ‘boot’
metaforiek afrondt. Een relatie -spelonk
- oogen kan alleen disjunct gelegd
worden: oogen opgevat als één gat.
der

‘van’metafoor: ‘de ogen zijn (als) een
gifspelonk’.

oogen

Er ontstaat een tegenstelling -lijf- oogen:
het lichaam schenkt genot, de ogen gif.
Het in het thema gepresenteerde oordeel
kwalificeert de vrouw negatief.

9. vrouw

verwijst naar 1, maar inmiddels is de visie
op de vrouw (door 8) wel een andere
geworden. De herhaling heeft
contrasterende functie, vrouw staat nu
zowel voor ‘vervulling’ als voor
‘verderf’.

BLOEI

Het gedicht geeft m.i. géén aanleiding tot
een interpretatie van de titel als zou bloei
kortstondig zijn: de titel is slechts
toepasbaar op 1-7. In het vers zelf nemen
de ‘bloei’metaforen nl. een te belangrijke
en positieve plaats in: ze geven hartstocht
weer, zijn verweven met de kosmische
metaforen (extase en vergroting) en
leiden de ‘boot/stroom’metaforen (coïtus
en orgasme) in. Over de waarde van
‘bloeien’ is in de interpretatie reeds het
nodige gezegd.
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Van de twee personen in Bloei kan de ene op twee manieren worden opgevat: vrouw
in 2, 9 kan zowel een aangesproken persoon (‘U’) zijn als de persoon waarover
gesproken wordt (‘zij’). Het gedicht geeft geen uitsluitsel, beide mogelijkheden
blijven naast elkaar bestaan. Nu geeft het gedicht tegelijk een algemene en een
eenmalige ervaring weer. Op het algemene aspect wijst het feit dat er geen lidwoord
of bezittelijk voornaamwoord staat bij stroomlijf 7 en gifspelonk 8; wat betreft het
eenmalige aspect geeft zal 8 (naast de notie ‘onherroepelijk’) een toekomstverwachting
aan.
Deze polyinterpretabiliteit kan gekoppeld worden met de ambiguïteit in vrouw:
‘U’ een specifiek geval, ‘zij’ een algemene beschouwing. Zo functioneert het vers
op twee manieren tegelijk: de figuur van de vrouw heeft een dubbele waarde. De
andere persoon is een ‘ik’: mijns 3, mijne 5, mijner 6.
Deze ‘ik’ is tevens het gezichtspunt in het vers. Bloei is een ik-gedicht, de relatie
tussen ‘ik’ en vrouw wordt door de ‘ik’ waargenomen, dus van binnenuit. Hoewel
het gezichtspunt zich alleen indirect noemt, worden juist die aspecten van de ‘ik’
belicht die in de liefdessituatie van belang zijn: bloeds 3, handen 4, donkerheden 5,
armen 6 en tastend 7.
Dat de ‘ik’ bij het gebeuren betrokken is, blijkt vooral uit de metaforiek in het
vers, en wel op dubbele wijze. De kosmische metaforen zijn subjectief omdat ze niet
constant zijn (2-7), omdat ze geen objectief gegeven in het vers constitueren, en
omdat ze grammaticaal afhankelijk zijn van bloeit 2. Voorts verhelderen de metaforen
bepaalde gevoelens die de ‘ik’ koestert door de specifieke waarde die ze in het vers
krijgen: ‘bloei’ staat voor ‘creatieve vervulling en hartstocht’; de kosmische metaforen
geven ‘schittering, triomf, macht, grootte’ aan; en -zeil (-bruggen, stroom-) de
lichamelijke extatische vervulling van de hartstocht: ook de meerwaarden wijzen op
een subjectieve beleving.
De ‘ik’ is dus sterk emotioneel bij het gebeuren betrokken (zie ook O 1, o 8). Over
de vrouw komt men minder te weten. De houding tegenover haar is in 1-7 een andere
dan in 8-9: in 2 bloeit zij schaduw tot waaierbloem en firmament, in 7 is zij een
gewillige liefdespartner (dansend stroomlijf), maar in 8 worden haar oogen een
gifspelonk genoemd.
Deze twee houdingen maken de herhaling van het woord vrouw functioneel: in 1
heeft het een positieve, in 9 bovendien een negatieve waarde.

2 Tijd
De verbaaltijd in Bloei is, afgezien van de toekomende tijd in 8, de tegenwoordige.
Maar wanneer men naar de ontwikkeling van het thema kijkt, die duidelijk wordt
aan de hand van resp. de ‘bloei’- en de ‘stroom/boot’metaforiek, ziet men dat het
vers drie stadia kent. Het ‘bloei’stadium, waarin de ‘ik’ lichamelijke opwinding voelt,
het ‘boot’stadium, waarin coïtus plaatsheeft, en ten slotte de door zal aangegeven
negatieve toekomstverwachting.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

3 Ruimte
De ruimte in Bloei vraagt weinig aandacht. De ruimtewoorden in het vers staan in
dienst van de kosmische vergroting: firmament 2, sterren 3, hemel- 6 en maan- 7.
Onderling zijn de beelden niet consistent: de kosmische vergroting sterren -
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bloeds harmonieert niet met de aardse vergroting hemelbruggen - maanzeil, maar de
kosmiek in dit gedicht moet dan ook metaforisch worden opgevat: de vergroting is
subjectief, dient ter verduidelijking van de emotie die de vrouw (bloeit 2) oproept.10.
De kosmische metaforen constitueren dan ook geen objectief ruimtelijk beeld in het
vers, maar geven ruimtesuggestie.
Het enige woord, dat het gebeuren in een bepaalde ruimte plaatst, is nacht 4, dat
door weerklank en roep een ruimtelijke waarde krijgt, zoals in de atomistische
interpretatie is betoogd. De complexiteit in Bloei is voornamelijk gelegen in de
metaforiek en de grammatikale verbanden. Na de atomistische interpretatie behoeft
de literaire werkelijkheid nauwelijks nadere bespreking.

Samenvatting
Bloei is een op het eerste gezicht volkomen elliptisch gedicht. Bijna alle zinseenheden
maken of door onvolledigheid (4, 5-7) of door grammaticale nieuwvorming (1-3) de
indruk alsof het vers uit gestamelde uitingen is opgebouwd. Bloei is een
geconcentreerd vers, en ondanks de indruk van onbeholpenheid die het thema
illustreert, volledig interpretabel.
Het gedicht behandelt de verhouding tussen een ik en een vrouw, in drie stadia.
Aanvankelijk opwinding (1-4), vervolgens coïtus (5-7), en ten slotte de negatieve
toekomstverwachting (8-9) (zal).
De eerste twee stadia worden gepresenteerd door middel van twee opeenvolgende
metafoorsferen. De ‘bloei’metaforen (2-4) geven creativiteit en hartstocht weer. Dit
bloeien gaat uit van de vrouw, die onderwerp is van 2 waarin het verborgene deel
van de ‘ik’ (schaduw) hartstochtelijk openbreekt (waaierbloem). Vanaf 5 gaat de
hartstocht over in lichamelijk genot, weergegeven in ‘stroom/boot’metaforen. De
extase is een boot (-zeil), die het lichaam van de vrouw (stroomlijf) bevaart. Naast
deze twee metafoorsferen is er nog een derde: die van kosmische metaforen. Behalve
waaierbloem wordt ook firmament door de vrouw teweeggebracht: de kosmische
vergroting is een subjectief gegeven in het vers, geen specifieke ruimtelijke informatie
maar ruimtesuggestie. De kosmische beelden zijn ook onderling niet coherent (2
naast 6, 7).
Dit kosmische motief voegt aan hartstocht en extase gevoelens van vergroting,
triomf en schittering toe - maar wordt verlaten in 8 waar het thema omslaat naar de
negatieve kant.
Van de twee figuren die in het gedicht voorkomen, fungeert de ‘ik’ als gezichtspunt:
het vers wordt van binnenuit en subjectief gepresenteerd, de ‘ik’ is in hoge mate bij
het gebeuren betrokken. De emotionaliteit komt tot uiting in de concentratie: in de
ellipsen, de directe metafoor maanzeil, de weglating van lidwoorden/bezittelijke
voornaamwoorden (niet alleen waar het de vrouw betreft), en de complexe
grammaticale structuur van 1 en 2, waar vrouw in 1 tegelijk onderwerp is van 2, en
waar bloeit grammaticaal op dubbele neologistische wijze functioneert: als
overgankelijk werkwoord en als werkwoord met weggelaten bijbehorend bijwoord
(‘iets doen bloeien tot iets’). De tweede figuur, de vrouw, heeft in dit gedicht een
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dubbele waarde. Zij is tegelijk de aangesprokene èn degene over wie gesproken
wordt, een ‘U’ en een ‘zij’. Deze dubbele functie loopt parallel met de dubbele functie
van het vers als geheel: tegelijk wordt hier een unieke en een algemene ervaring
gegeven.
Overigens heeft de vrouw niet alleen een tweeledige functie, maar ook de waarde
van het woord vrouw heeft er in 9 een volkomen tegengestelde component
bijgekregen; zij wordt ook dubbel gekarakteriseerd. Deze tegenstelling wordt
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geactueerd door het (enige) rijke rijm, dat 1 en 9 nadrukkelijk verbindt. Ook valt op,
dat er tussen 7 en 8 een ritmische overgang is. Deze overgang benadrukt de wending
in het thema.11.
Ten slotte de titel, die het vers niet helemaal dekt.
Het gedicht laat nl. niet toe, dat het negatieve slot 8-9 in de titel geïnterpreteerd
zou kunnen worden, bijv. als ‘kortstondige bloei’. De titel kan alleen worden begrepen
vanuit het positieve gedeelte van het vers (1-7), en verklaard met dezelfde waarde
als de andere ‘bloei’woorden: positieve lichamelijke hartstocht en vervulling.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zie bv. Verhevene 10
Cf. Gang 4; Bloesem 2, 4; Smaragd 12; Blauwe tocht I 6 en III 12; Das Tor 4, 9.
Er hadden ook streepjes, als in 3 en 7, of stippeltjes, als in 9 kunnen staan.
Men zou kunnen denken in de richting van een variant van ‘schemer’ en te interpreteren als
‘dauw, balsem’ o.i.d.
Hiertegenover staat dat het woord ‘schaduw’ in de Verzen nooit ontoepasbaar wordt gebruikt
- hoewel dat nooit een beslissend argument kan zijn.
dat 3 en de in het vers gepresenteerde extase bevestigen de interpretatie van bloeit als
meerwaarde.
Het feit dat de vergroting subjectief is, wettigt het gebruik van de term ‘metaforensfeer’.
‘schrijden’ wordt in Bloesem viermaal, in de Blauwe tocht tweemaal met duidelijke meerwaarde
gebruikt.
Zie interpretatie maanzeil.
Ook mogelijk is een visuele interpretatie ‘de schaduw van het opgestoken zeil tekent zich in
het maanlicht af op de stroom c.q. het lichaam’.
Cf. Verhevene, Stroom, waar de vergroting objectief is.
Cf. Vrouw.
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6 Einde aant.
Atomistische interpretatie
1. Terzij

1. plaatsbepaling: ‘de horde staat terzijde
(van mij)’;
2. Terzij is voorzetsel: ‘ik bevind mij
terzijde van de horde’;
3. bepaling van richting: ‘opzij de horde’.

horde

De betekenis van horde (‘ongeordende
massa’) releveert Terzij in de derde
interpretatie, temeer daar Terzij een
imperatief karakter krijgt: ‘opzij jullie’.
Dit imperatieve karakter vindt echter
weinig steun in 2-7. De noties
‘onbeschaafd’ en ‘agressief’, die horde
ook heeft, doen de tweede interpretatie
prefereren.

2. nooit

De eerste interpretatie van Terzij geeft
aanleiding tot ‘omdat immers nooit’,
hetgeen onwaarschijnlijk aandoet gezien
de negatieve waarde van horde.
De derde interpretatie leidt tot een
parafrase ‘gelukkig nooit en in de
toekomst evenmin’, die naast 6-7 nogal
stellig aandoet.
De tweede interpretatie van Terzij
impliceert een explicatie: ‘want nooit’,
die in het vers de meest integrabele lijkt.

gleed

bloemsignaal is onderwerp van de zin.
Alleen het eerste lid van de samenstelling
is toepasbaar op gleed: ‘nooit gleed een
bloem’. gleed bezielt bloem-; gleed naast
-signaal levert een synesthetische
metafoor op. De combinatie van
persoonsvorm en onderwerp is
metaforisch complex.

bloemsignaal

In de samenstelling zelf is het eerste lid
ondergeschikt aan het tweede: ‘signaal
(in de vorm) van een bloem’. Het tweede
lid, -signaal, moet (vooral) verbonden
worden met tegen 3: ‘een bloem glijdt en
geeft een signaal tegen’.
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De waarde van bloemsignaal moet
contextueel worden bepaald. -signaal kan,
gezien steilte 3, worden opgevat als
‘poging tot communicatie’.
gleed suggereert dan ‘op vriendelijke,
zachte wijze’.
bloem- staat, door de bezieling via gleed
door -signaal, en de verbinding met
steilte, voor ‘mooi, levend, (menselijk)
wezen’ en deelt in de waarde die gleed
heeft: ‘zacht’.1.
3. tegen

sc. ‘tegenop’.
tegen suggereert de onbereikbaarheid van
de ik.

steilte

wijst terug naar nooit: ‘de schemernacht
is te steil om benadering mogelijk te
maken’.
De betekenis van het woord steilte
suggereert zowel onbereikbaarheid: ‘de
ik kàn geen contact krijgen’, bevestigd
door de positieve waarde van
bloemsignaal; als onaantastbaarheid: ‘de
ik wil geen
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contact’, zie horde en de kosmische
metaforen in 4-5.
van

Geen van-metafoor (‘steilte is (als)
schemernacht’), maar genitiefrelatie:
‘schemernacht is steil’.

mijn

introduceert de ik als gezichtspunt.

schemernacht

De waarde van deze samenstelling moet
uit de context blijken. In deze regel wordt
de schemernacht ‘steil’ genoemd, en we
zagen dat steilte zowel een positieve
(‘onaantastbaar’) als een negatieve
(‘onbereikbaar’) waarde heeft. Deze
dubbele waarde van schemernacht wordt
bevestigd, enerzijds in 4-5: kosmische
gevoelens van macht en genot; en
anderzijds in 6 en 7: gevoelens van
onmacht en nietigheid (smalle).
schemer- is toepasbaar, verbonden met
-nacht.
De combinatie geeft een tegenstellende
waarde (‘tussen licht en donker,
tenderend naar donker’), die de
gesignaleerde dubbele waarde bevestigt.
Hoe schemernacht geïnterpreteerd moet
worden, valt niet met zekerheid te zeggen.
Men zou de samenstelling kunnen
splitsen, en schemer- voor bv. zwakte en
-nacht voor kracht laten gelden, maar het
omgekeerde is evenzeer mogelijk.2.
In ieder geval lijkt schemernacht in deze
regel niet bedoeld als een plaatsbepaling,
maar louter als een karakteristiek van de
ik of van diens stemming: ‘ik in mijn
schemernacht ben onbereikbaar’.
De komma geeft een overgang aan:
behalve als karakterisering van
gemoedsgesteldheid gaat schemernacht
nu ook functioneren als een
plaatsbepaling (waar) waarvan het
gedicht verder afhankelijk is; de komma
leidt de kosmische metaforen in. Zonder
komma had schemernacht uitsluitend als
plaatsbepaling gefungeerd.
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Vatten we schemernacht dus tevens op
als gemoedsgesteldheid, dan ligt het ook
voor de hand dat waar + 4-7 een uitleg
geeft vàn schemernacht. De functie van
schemernacht in het gedicht is dus
geconcentreerd: in 3 karakteriseert het
woord een gemoedsgesteldheid, en in 4-7
functioneert het bovendien als
plaatsbepaling. In het laatste geval wordt
schemernacht geconcretiseerd door
steilte.
4. waar

In het voorgaande is aangenomen dat
waar terugslaat op schemernacht.
Grammaticaal kan het ook op steilte
terugslaan, maar de volgende regels
maken dit onaannemelijk.
Is het nl. de steilte, waar de ik ‘de geur
der eeuwen enz. puurt’, dan zou rand der
ruimte een uitleg zijn van steilte. Dan zou
schemernacht alleen plaatsbepaling
kunnen zijn, en een aantal verschillend
te visualiseren mogelijkheden van de
kosmische beelden in 4 en 5 zouden
ontstaan.
a. ‘de ik bevindt zich in de ruimte die de
schemernacht is, en welft zich over de
rand heen naar de bokaal der lucht’;
b. ‘de ik bevindt zich in de schemernacht
en welft zich over de rand heen naar de
ruimte, waarin zich de bokaal der lucht
bevindt’;
c. ‘de ik bevindt zich, als schemernacht,
van boven gewelfd over de ruimte onder
hem, die tevens de bokaal der lucht is’.
Geen van deze drie interpretaties geeft
een aansluiting met 6 en 7, die
grammaticaal wèl bestaat. Verbinden we
echter en zelve drijf met schemernacht in
plaats van met steilte, dan blijft in het
hele vers de emotionele waarde van
schemernacht meespelen (als
karakterisering van de ik) en fungeert
waar in de eerste plaats explicatief,
waardoor de beelden van 4-5 en 6-7 los
verbonden kunnen zijn, en
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pas in tweede instantie als plaatsbepaling.
Deze interpretatie neemt niet weg, dat
t.a.v. 4 en 5 moeilijk voor één bepaalde
visualisering gekozen kan worden.3.
ik,

Met waar ik, dient men enerzijds gewelfd
enz., anderzijds en zelve enz. te
verbinden.

gewelfd

leidt beelden van kosmische vergroting
in. gewelfd functioneert t.b.v. de
karakterisering van de ik. Het beeld, in
gewelfd - lucht opgeroepen, is niet
eenduidig te visualiseren: de ik kan zich
zowel a. de ruimte in- en b. de ruimte
uit-welven, bevindt zich m.a.w. buiten of
binnen de ruimte. Gezien de kosmische
waarde van gewelfd, moet de regel ook
in verband met de ik worden
geïnterpreteerd: ‘de ruimte (en tijd 5)
beheersend’.

over - ruimte

De interpretatie van gewelfd als ‘de
ruimte beheersend’ steunt de tweede
gegeven visuele interpretatie: ‘de ik
bevindt zich in (boven) de ruimte, en
welft zich over de rand heen (naar de
aarde toe)’.
Ook in verband met het thema verdient
deze interpretatie de voorkeur:
onaantastbaarheid past beter bij een
ruimtelijk kosmische, dan bij een aards
kosmische figuur. Ook 1 wijst in deze
richting: de gegeven distantie tussen ik
en de horde wordt door een ruimtelijk ik
benadrukt. Ten slotte komt de
tegenstelling tussen 4-5 en 6-7 beter tot
zijn recht wanneer het hier om een
kosmisch vergroot ik zou gaan.

5. geur

Synesthetische, directe metafoor. Datgene
waarvoor geur ‘in de plaats staat’, de
waarde van geur, moet uit de
betekenisaspecten van puur worden
afgeleid. ‘puren’ betekent: ‘het zuiverste
halen uit’, waardoor geur een positieve
waarde krijgt. Maar eveneens moet het
betekenisaspect ‘de essentie, datgene wat
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van belang is voor het subject’ (de bij
puurt honing uit een bloem) worden
toegepast: puur geeft geur de waarde van
‘essentie’. de geur der eeuwen moet dus
worden opgevat als ‘de voor de ik
positieve, zuivere essentie van die
eeuwen’.
eeuwen

De ‘tijd’ wordt door bokaal
geconcretiseerd (‘vloeibaar’). eeuwen
fungeert in de context niet in de eerste
plaats als ‘langdurig tijdsverloop’, maar
als iets dat in het ‘nu’ voor de ik
aanwezig is en genoten kan worden. geur
kan nu begrepen worden als ‘leven’ of
‘cultuur’, d.w.z. die aspecten van eeuwen
welke stand houden. Overigens blijft in
eeuwen natuurlijk wel het betekenisaspect
‘duur’ geactueerd; dit betekenisaspect
werkt nl. de kosmische vergroting uit: de
ik beheerst de tijd, evenals de ruimte
(gewelfd).

puur

moet persoonsvorm zijn. Het
betekenisaspect ‘zuiver’ is toepasselijk,
draagt bij tot de positieve noties in deze
regels.

bokaal der lucht

Het beeld is visueel voorstelbaar.4.
der formeert een ‘van’metafoor: ‘de lucht
vormt/is een bokaal’. bokaal visualiseert
de kosmische vergroting: de ik moet
oneindig veel groter zijn, wil hij de lucht
met de afmetingen van een bokaal kunnen
zien.
lucht bevestigt bovengegeven
interpretatie van kosmisch, niet aards
vergroot ik. lucht wordt hier kleiner
voorgesteld dan ruimte: ‘ruimte heeft een
rand waar de ik zich over(heen) welft,
lucht daarentegen is een bokaal’. Tenzij
men de bokaal der lucht binnen de ruimte
zou willen visualiseren, hetgeen door
geur (‘aards leven, cultuur’) wordt
tegengesproken, tendeert de visuele
interpretatie van gewelfd - lucht
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dus naar een voorstelling als zou de ik
zich, in de ruimte, over de rand daarvan
heenbuigen naar de aarde (eeuwen) toe,
en als ruimtelijk vergrote figuur genieten
van en heersen over de tijd.
6. en

zet waar ik voort, dus schemernacht.
en heeft hier niet alleen nevenschikkende
waarde, 6, 7 zijn volkomen tegengesteld
aan 4, 5: ‘en anderzijds’.

zelve

In de context van de regel geeft zelve
(naast ik 4) objectivering aan. In deze
regels voltrekt zich een overgang in
betrokkenheid t.o.v. 4-5: hier ziet de ik
zichzelf objectief (bloem).

drijf

staat in sterke tegenstelling enerzijds met
gewelfd: hier geen kosmische beheersing
meer; anderzijds met puur: ook geen
actieve handeling meer. Noties van
verkleining en passiviteit kondigen zich
in drijf aan.

een - bloem

te verbinden met zelve

late

Formeert een tegenstelling met geur der
eeuwen: de ik is nu zelf onderworpen aan
de tijd, in plaats van die te beheersen.

smalle

naast gewelfd: de kosmische omvang is
nu sterk verkleind, smalle geeft
kwetsbaarheid aan.

bloem

zie bloemsignaal. De ik ziet zichzelf óók
als bloem, d.w.z. als levend wezen dat
contact nodig heeft. Door middel van een
groot aantal tegenstellingen en een
teruggrijpen op bloemsignaal wordt in
deze regels de kwetsbare component van
de eenzaamheid van de ik belicht, in
tegenstelling met 4 en 5 waar het ging om
de onaantastbaarheid van de ik.

op

sc. ‘als op golven’, met passieve notie;
i.t.t. de actieve handeling in 5: geur der
eeuwen puur.

verloomden maatslag

Aan de tijd, waaraan de ik onderworpen
is (maatslag), wordt door middel van
verloomden hier een negatief aspect
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onderkend, i.t.t. geur in 4: ‘de maatslag
van de tijd wordt langzaam zwakker, de
tijd is oud’. verloomden wijst dan ook
terug naar late in 6.
maatslag

roept het beeld van een uurwerk op: ‘heen
en weer’; disjunct is dit met drijf te
verbinden: ‘eb en vloed’.

tijd

4-7 vormen een complex uitgewerkte
tegenstelling: ‘ik in mijn schemernacht,
beheers aan de ene kant de tijd en ruimte
(puur - gewelfd 4-5) en ben aan de andere
kant van tijd en ruimte afhankelijk
(maatslag - drijf 6-7).
Deze tegenstelling wordt gekoppeld met
twee vormen van eenzaamheid:
vrijwillige en onvrijwillige.

EINDE

De titel is pas begrijpelijk na interpretatie
van het hele vers. Einde kan zowel slaan
op het thema van het vers: ‘met de wereld
wordt afgerekend 1; ik ben altijd alleen
geweest 2-3; in mijn trotse 4-5, en
kwetsbare 6-7 eenzaamheid beide’. Maar
tevens slaat de titel in het bijzonder op de
noties van ‘laatheid’ in het gedicht zelf,
vooral in 6-7: ‘er is niet veel heil meer te
verwachten in deze avondlijke tijden’
(late, verloomden maatslag van den tijd).
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Einde kent maar één persoon, de ik (mijn 3, ik 4, zelve 6) die direct wordt genoemd.
Deze ik, tevens het gezichtspunt, karakteriseert zich als een eenzame figuur. Het
kernwoord is schemernacht. De waarde van dit woord is evenwel niet gemakkelijk
te bepalen. schemernacht staat (in de eerste plaats) voor een omschrijving van de
gemoedsgesteldheid van de ik, die tweeledig is. Enerzijds voelt de ik zich kosmisch
genieten van tijd en ruimte, 4-5, anderzijds is hij aan tijd en ruimte zelf ook
onderworpen, nietig, 6-7. Deze twee facetten van de ik, die naar aanleiding van
schemernacht worden uitgewerkt, komen ook elders in het vers naar voren: steilte
staat zowel voor ongenaakbaarheid als onbereikbaarheid, kracht en zwakte. De
explicatie, die het vers geeft van Terzij de horde, is dus ambivalent: het isolement is
bewust (kosmische vergroting) en onvrijwillig (kosmische verkleining).
Einde is een ik-gedicht, dat van binnenuit wordt gepresenteerd. De betrokkenheid
van het gezichtspunt wisselt: gewelfd - lucht wordt subjectief gepresenteerd. Deze
subjectiviteit versterkt de overtuigingskracht van de vergrotings-metaforen. 6 en 7
zijn objectievere regels, in plaats van ‘ik’ staat er zelve. Deze wisseling in
betrokkenheid is integrabel in de geleding van het thema, nl. de uitwerking van de
twee verschillende aspecten van eenzaamheid die in Einde ontwikkeld worden.

2 Tijd
In Einde compareren twee verschillende verbaaltijden.
gleed 2 is o.v.t., maar met een duratief karakter: het vers geeft geen reden aan te
nemen dat een dergelijk signaal de ik ooit wèl zal bereiken.
puur en drijf zijn o.t.t. Het verleden fungeert als explicatie van het heden: gleed
geeft een stadium in de ontwikkeling van het thema aan, niet een tijdsverloop in het
vers.5.
Van een ‘handeling’ is in Einde geen sprake.
Een belangrijke rol speelt de ‘genoemde tijd’: geur der eeuwen en verloomden
maatslag van den tijd. De waarde van deze genoemde tijd verschilt in beide gevallen:
in 5 wordt de tijd positief gezien, in 7 negatief. Deze laatste waardering van de tijd
vindt zijn weerslag in de titel: Einde geeft het (Spengleriaanse en ook wel
expressionistisch) gevoel van ‘Spätheit’ weer, hetgeen zich ook uit in late 6.

3 Ruimte
De regels in Einde waar van ruimte sprake is, zijn 4-7.
In 4-5 is er echter een àndere ruimte dan in 6-7: het gaat hier om twee gegeven
ruimtebelevingen, niet om een bepaalde specifieke ruimte in het vers. Beide ruimten,
kosmische vergroting en kosmische verkleining, dienen als uitleg van schemernacht
en illustreren de gevoelens van de ik. Het ambigue schemernacht wordt in twee
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tegengestelde visuele beelden uitgelegd, en beide subjectieve ruimten hebben vnl.
metaforische waarde. In Einde treedt dus tweeërlei ééndimensionale ruimtesuggestie
op, geen consistente visualisering. Nu geeft het gedicht ook alleen gevoelens weer
(Terzij de horde), er is geen handeling die zich in een bepaalde ruimte zou moeten
afspelen.
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Samenvatting
Einde moet in de eerste plaats gezien worden als een explicatief gedicht. Er is maar
één figuur in het vers, geen handeling, geen tijdsverloop. Het thema wordt in vier
stadia uiteengezet.
In 1 plaatst de ik zich nadrukkelijk terzijde van de horde, in 2-3 wordt daar een
uitleg van gegeven: ‘nooit kreeg, noch wilde ik contact’. De ik karakteriseert de eigen
emotionele positie met schemernacht: de subjectieve gemoedsgesteldheid die
enerzijds, 4-5, aanleiding geeft tot kosmische genieting van ruimte en tijd, en
anderzijds, 6-7, van ruimte en tijd afhankelijk is. Deze twee kanten van de eenzame
positie van de ik worden uitgewerkt in tegengestelde metaforen van kosmische
vergroting en kosmische verkleining. Pas wanneer men deze ruimtelijke visies
metaforisch, als ruimtesuggestie opvat, dus ondergeschikt ziet aan de emotionele
waarde van schemernacht (en niet uitsluitend als plaatsbepaling bij steilte) krijgt het
vers coherentie en spreekt het zichzelf niet tegen: 4 en 5 zijn minder onduidelijk en
met 6 en 7 onderling niet inconsistent.
De vier stadia waarin het thema zich ontwikkelt, worden mede door structurele
factoren onderstreept (de verbaaltijd van gleed, de wisseling in betrokkenheid van
het gezichtspunt in 6, de ambivalente waarde van de ‘tijd’ in resp. geur der eeuwen
en verloomden maatslag). De titel moet worden opgevat als een stellingname tegen
de wereld, die in het vers wordt uitgewerkt; maar tevens speelt hier het
expressionistisch motief van ‘laatheid’ mee, uitgewerkt in 6 en 7.

Eindnoten:
1. Wil men bloem- hier opvatten met de meerwaarde, die het elders heeft (Bloei), dan zou het hier
om contact in de liefde gaan. Deze opvatting is mogelijk, maar de context geeft er weinig
aanleiding toe, vooral de herhaling van het woord bloem 6, zònder deze symboolwaarde, in
aanmerking genomen.
2. In Verhevene heeft ‘nacht’ vijandige waarde, terwijl hetzelfde woord in Stroom met kosmische
kracht wordt verbonden.
schemer- heeft hier in geen geval de chiffrewaarde die het woord in ‘Droomkristal’ kenmerkt
(zie bv. Bloesem. Blauwe tocht 1).
Waarschijnlijk valt hier invloed van Holst aan te nemen, die ‘schemer’ vaak gebruikt met een
meerwaarde ‘droefheid, eenzaamheid, mijmering, eeuwen’ die hier zeer goed past. Zie hoofdstuk
III 2.1.
3. Marsman zelf is ws. wel van een bepaalde voorstelling uitgegaan. Lehning (Marsman en het
expressionisme p. 18) citeert:
‘ik hing boven de ruimte en onder mij wentelde langzaam de wereld, de sterrenbeelden, de
planeten.’
4. Cf. Vlam 3-4 schalen / van lucht en aarde.
5. Cf. Vrouw 7 waren, dat wel tijdsverloop aangeeft.
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7 Gang aant.
Atomistische interpretatie
1. Smarten

De grammaticale constructie van de
eerste regel plaatst het belangrijkste
woord voorop: in 1-6 speelt de hier
geïntroduceerde pijn van de protagonist
een belangrijke rol.
De concretiserende bezieling door tasten
releveert de waarde van Smarten op
inhoudelijk niveau.

tasten

De regel kan geïnterpreteerd worden als:
‘smarten tasten zijn gang aan’. Maar de
vaststelling dat hier ‘aan’ is weggelaten,
voldoet niet zonder meer: tasten moet ook
conjunct functioneren in het vers. Dit
gebeurt dan ook, enerzijds via de
bezieling: de Smarten worden concreet
voorgesteld, waardoor de situatie van de
‘hij’ penibeler lijkt dan wanneer
‘aantasten’ was gebruikt.
Anderzijds speelt natuurlijk ook de
betekenis van tasten mee: de notie
‘aarzelend, gebrekkig’ moet op gang
worden toegepast.

zijn

Het vers geeft alleen indirect aan, om wie
het gaat. 1-4 kan slechts geïnterpreteerd
worden als een van binnenuit
gepresenteerde, door een persoon
gevoelde emotie. Deze persoon, de
protagonist, wordt hier indirect genoemd,
en later alleen in 7. Niettemin wordt het
vers oninterpretabel als men bv. bij oogen
3 niet tevens ‘zijn’ invoegt.

gang

Zelfs de titel buiten beschouwing gelaten,
moet gang in deze regel een waarde
hebben die de betekenis van het woord
te boven gaat. Interpreteren als ‘manier
van lopen’ of ‘zijn lopen’ is onvoldoende,
de regel zou na het zware Smarten en
functionele tasten met een anticlimax
eindigen.
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Het bepalen van de specifieke waarde is
echter geen eenvoudige zaak. Informatie
uit andere verzen mag niet beslissend
zijn.1. In de eerste plaats dient men
rekening te houden met de in het vers
gegeven tegenstelling gang - ‘slaap’
(7-8), die zou kunnen worden ‘vertaald’
als ‘bewust - onbewust’. Voorts moet
Smarten in aanmerking worden genomen,
wat onmogelijk maakt dat het hier om
een incidenteel ‘aantasten’ zou gaan: ‘iets
wezenlijks van de protagonist wordt
voortdurend aangevallen’: gang staat min
of meer voor ‘levensloop’. Op grond van
deze contextuele informatie kan de
meerwaarde van gang omschreven
worden als ‘bewust handelen,
levenswijze’.
2. het vlak

De waarde van vlak wordt in de eerste
plaats bepaald door blind, in de tweede
plaats door de gegeven interpretatie van
1. Op zichzelf betekent vlak nl. vrijwel
niets. Het enige betekenisaspect dat uit
het woord te isoleren valt, is
‘tweedimensionaal’. Dit betekenisaspect
is
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integrabel in de context (zie verder
interpr. blind).
blind

De betekenis ‘niet kunnende zien’ is
ontoepasbaar. Staat blind echter voor
‘uitzichtloos’ (cf. ‘blinde muur’), dan
fungeert deze regel als explicatie van 1:
een uitleg van Smarten wordt gegeven.
Dat er echter blind staat, en niet
‘uitzichtloos’, maakt ook andere
betekenisaspecten toepasbaar. Van Dale
geeft o.a.: ‘van datgene waarbij men niet
zien kan’, ‘wat niet de verwachte
bestemming heeft’, en ‘van datgene
waaraan ontbreekt wat men erbij of erin
verwachten zou’. Deze betekenisaspecten
bepalen de waarde van vlak:
‘gezichtsveld’. De eerste regel maakt
(naast ‘gezichtsveld’) ook ‘vlak waarop
iemand loopt’ integrabel, en deze beide
waarden van vlak leveren in combinatie
met de meerwaarde van gang de
interpretatie: ‘de toegemeten leefruimte’
op. Het aspect ‘tweedimensionaal’ in vlak
versterkt dan bovendien de waarde van
blind: ‘de ruimte, uitzichtloos, wordt al
gegeven als tweedimensionaal, als van
nature beperkt’.

3. en

Naast nevenschikkende heeft en ook
uitbreidende functie. Behalve dat 2 en 3
beide explicaties zijn van 1, geeft en ook
een verklaring van 2 aan: ‘des te
uitzichtlozer omdat nu eenmaal’.

oogen

sc. ‘zijn ogen’. De ‘weglating’ van
bezittelijk voornaamwoord richt de
aandacht in de eerste plaats op de pijn,
pas in de tweede plaats op de ‘hij’ zelf.
oogen verwijst naar blind. Omdat hier
oogen staat, kan blind in 2 niet
verschoven worden opgevat: ‘hij is blind
voor het vlak’ o.i.d., aangezien die
verschuiving meteen in de volgende regel
zou worden tegengesproken: oogen - doel
legt er de nadruk op dat de situatie
uitzichtloos is. Speculatief is een
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interpretatie ‘hij is blind’, waarbij aan een
‘blinde ziener’ gedacht kan worden.
branden

suggereert intensiteit, karakteriseert de
‘hij’: ‘zijn zien is intens’. Oók moet
branden wel intransitief worden opgevat:
‘doen pijn’.
Deze aan branden toe te kennen waarde
wordt dan geïnterpreteerd: ‘als gevolg
van het dieper zien branden zijn ogen’.

dieper

Beeldcontaminatie treedt op, twee visies
spelen door elkaar: 1. oogen [zien] +
doel; 2. branden + dieper.
dieper dan het doel kan alleen
geïnterpreteerd worden als ‘kijken,
branden zich een weg, door het doel heen,
zien wat daarachter verborgen ligt’.

het doel

De introductie van de wereld 5 maakt
waarschijnlijk, dat het hier niet alleen
gaat om ‘zijn doel’, maar dat doel ook in
algemenere zin moet worden opgevat:
‘het gegeven doel, het doel van 's mensen
gang’.
geeft aan dat 4 niet als uitleg van 3 kan
worden opgevat, wèl als toevoeging bij
1-3.

4. o

Uitroep, vanuit het bewustzijn van de
‘hij’ gegeven.2. Hier vinden we
bevestiging van het vermoeden, dat 1-4
van binnenuit wordt gepresenteerd, en
niet van buitenaf, als beschrijving van de
‘hij’ door een gezichtspunt buiten het
vers.

grenzen

versterkt de interpretatie van het vlak is
blind, benadrukt het uitzichtloze van de
situatie voor de ‘hij’. Ook verwijst
grenzen naar het doel: ‘het doel is
beperkt, begrensd’. grenzen, horizonten
en vervloeien moet dus ws. negatief
geïnterpreteerd worden.

horizonten

benadrukt grenzen, en verwijst directer
naar de in Gang aan-
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geduide leefruimte, die beperkt is:
grenzen en horizonten versterken alle in
1 en 2 gegeven noties. Het meervoud
suggereert ‘beperking aan alle kanten’,
en werkt daardoor pregnanter dan
‘horizon’ zou hebben gedaan.
vervloeien

krijgt door de positie naast grenzen en
horizonten zelfstandig
naamwoord-suggestie. Hoe vervloeien
functioneert is moeilijker te begrijpen.
Op het eerste gezicht staat vervloeien in
betekenis diametraal tegenover grenzen
en horizonten, maar na twee negatieve
noties met o kan vervloeien toch
onmogelijk positief worden opgevat. De
context geeft twee mogelijkheden.
1. ziet men grenzen en horizonten als
hinderpalen om het doel te bereiken, dan
zou vervloeien in verband te brengen zijn
met branden dieper dan: ‘grenzen en
horizonten, het doel, worden nu scherp
gezien en opnieuw geïnterpreteerd als
vervloeien, iets wat oplost, onhelder
blijft’ (‘de vervloeide einder’).
Deze interpretatie van vervloeien wordt
bevestigd door 5 en 6.
2. Men kan vervloeien echter ook
interpreteren binnen de situatie van de
‘hij’, en in verband met 1 gebracht. De
‘hij’ lijdt aan beperking (Smarten) maar
wordt er ook door ‘aangetast’.
vervloeien zou zo kunnen staan voor het
besef van gebrek aan kracht van de eigen
persoonlijkheid.3.
geeft de overgang aan tussen 1-4 en 5-6.

5. terzijde

sc.: ‘niet op het belangrijkste, centrale
gebied’. terzijde geeft al de verkleining,
onbelangrijkheid van de wereld aan die
in scheeve en bloem wordt benadrukt.

zal

De toekomende tijd duidt aan, dat het hier
om een visioen gaat. Teruggrijpend op
de interpretatie van branden 3, wordt hier
de rol van de protagonist verduidelijkt:
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de ‘hij’ krijgt profetische trekken. Ook
geeft zal de onontkoombaarheid van het
gebeuren aan.
de wereld

In deze regels wordt de persoonlijke pijn
uit 1-4 kosmisch uitgebreid tot
wereldleed. Naast de visionaire waarde
van deze regels, is ook een solipsistische
interpretatie aannemelijk (zie ook 7-8).

branden

sc. ‘in vlammen opgaan’. branden
verwijst m.i. niet direct naar branden 3,
waar dit woord o.m. de waarde had van
‘zien’. Indirect echter, d.m.v. het
betekenisaspect ‘pijn lijden’ wijst het wel
terug.

6. scheeve

wijst terug naar terzijde: 6 is een
metaforische explicatie van 5. scheeve is
ook disjunct op te vatten: ‘mismaakt’.

bloem

cf. wereld. Het gebruik van het woord
bloem duidt, naast verkleining, ook op
een notie van vertedering. De verkleining
alludeert aan de ‘begrenzing’ in 1-4.

wapperenden

‘wapperen’ kan hier transitieve waarde
hebben: ‘doen wapperen’, in dat geval
treedt hier verschuiving op: ‘de bloem
wappert door de mond van de ruimte’.
Maar ook bij mond der ruimte is
wapperenden functioneel. Het verwijst
naar branden omdat de mond der ruimte
door wapperenden een gevaarlijke plek
wordt: ‘opgeslokt worden, teloorgaan’.
wapperenden heeft klanknabootsend en
iteratief aspect.

mond

De ruimte wordt in deze metafoor
gepersonifieerd, heeft een mond. De notie
‘gevaar’ die ook in tasten zat, vindt men
hier in de personificatie terug.

7. maar

moet een tegenstelling aangeven met de
voorgaande regels. De functie van deze
tegenstelling is echter vrij moeilijk te
bepalen,
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omdat 7 en 8 polyinterpretabel zijn (zie
interpr. oogen en kwartslag).
toen

Hier wordt de ‘hij’ solipsist: ‘hij sluit zijn
ogen’, hetgeen voor de wereld een gevolg
heeft.

luiken

In het beeld wordt luiken als directe
metafoor gebruikt (‘oogleden’). Het
uitgangspunt van de metafoor ligt in
‘geloken ogen’.

gleden

Een interpretatie van toen als ‘terwijl’ is
onmogelijk (‘terwijl hij slaapt, gaan zes
uren voorbij’), méde door het gebruik van
gleden dat een momentane waarde heeft.4.

oogen

De regel moet in een zo kort gedicht wel
terugwijzen naar 3. De functie van de
tegenstelling met maar zou dan ook uit
3 moeten kunnen worden afgeleid.
3 gaf aan hoe uitzichtloos zijn situatie
was (via verwijzing naar blind); hoe
uitzichtloos de situatie van de mens in het
algemeen is (het doel), en hoe de ‘hij’
daartegen vecht (dieper).
maar kan dan ook drie verschillende
contrasten aangeven, alle drie in deze
regels integrabel: ‘zijn pijn houdt op’; ‘de
pijn van de mens in het algemeen (de
wereld) houdt op’; ‘het gevecht houdt op’
(zie interpr. kwartslag).

8. de wereld

moet ook verwijzen naar 5, hetgeen
bevestigt dat er zich niet alleen in de ‘hij’
een verandering voltrekt (‘hij sluit zijn
ogen’) maar tevens in de wereld. die in 5
brandde. Men moet deze regels wel
positief interpreteren.5.

zich

De waarde van de wereld is hier een
andere dan in 5: zich geeft zelfstandig
handelen aan. Het contrast met de
verkleining in 5 en 6 zou door maar
acceptabel moeten worden gemaakt.

kwartslag

Uit het herhaalde gebruik van het woord
wereld bleek, dat de verandering door
maar aangegeven een positieve moet zijn.
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Op zichzelf leent deze regel zich voor
verschillende interpretaties.
a. ‘het wordt zes uur later’; b. ‘de wereld
draait gewoon door’; c. ‘de wereld laat
een ander gezicht zien’.
De eerste twee interpretaties zijn te zwak
om het contrast, waarmee het gedicht
kennelijk eindigt, zinvol te maken. De
derde interpretatie geeft meer houvast,
mits opgevat in positieve zin: ‘de wereld
draait zich van negatieve tot ruststand’.
Dan nog zijn alternatieve parafrases
mogelijk, variërend van ‘het valt wel
mee’ tot ‘zijn slaap wendt het noodlot af’.
Het rechtvaardigst tegenover het vers zou
zijn, om de drie door oogen mogelijk
gemaakte interpretaties tegelijk te laten
gelden.
Dan ‘betekenen’ de regels 7 en 8 zowèl
1. ‘zijn pijn houdt op tijdens de slaap’;
als 2. solipsistisch gezien komt door zijn
slaap óók een einde aan de pijn van de
wereld’ en ten slotte 3. ‘zijn slaap wendt
het noodlot af’.
GANG

De titel kan nu zowel in ruimere als in
engere zin worden geïnterpreteerd.
In engere zin slaat Gang op 1-6, omdat
zijn gang 1 aan Smarten gekoppeld is. De
titel verwijst dan naar de pijn van
protagonist en wereld.
In ruimere zin echter slaat de titel op het
hele gedicht, wanneer men Gang, zoals
ook bij gang 1 noodzakelijk was, opvat
als ‘levensloop’. Deze interpretatie omvat
dan ook 7 en 8 (immers, ook de slaap
behoort tot de levensloop).
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Gang is een hij-gedicht, waarin slechts één persoon wordt genoemd, de protagonist
(zijn 1, 7).
Deze ‘hij’ fungeert in 1-6 als gezichtspunt. Deze regels worden van binnenuit
gepresenteerd, de lezer krijgt direct de emoties van de ‘hij’ te zien. In 1-4 is dit zonder
meer duidelijk (o), en in 5-6 zet het zich voort omdat deze regels alleen zin krijgen
als voortzetting van 1-4, als visioen van de ‘hij’ wiens pijn kosmisch wordt uitgebreid
tot zij de hele wereld omvat.
1-6 wordt personaal gepresenteerd.
In 7-8 echter is dat anders: de ‘hij’ wordt niet meer van binnenuit gezien, ‘hij valt
in slaap’. In deze regels is er een ander gezichtspunt, dat zich niet in het vers als
zodanig manifesteert, en dat de protagonist van een afstand waarneemt: 7-8 worden
auctoriaal gepresenteerd!
Deze overgang in gezichtspunt maakt een vreemde indruk, men vraagt zich af wat
er de zin van is. Thematisch is er nl. weinig verschil tussen 1-6 en 7-8: immers ook
in 7-8 krijgt een persoonlijke daad direct kosmische konsekwenties.
Nu is deze overgang niettemin toch te begrijpen. De pijn van de protagonist, in
1-6, kan alleen effectief direct worden getoond door een presentatie van binnenuit.
Aan de andere kant kan een slaapsituatie niet op directe wijze verbeeld worden. Uit
de anecdote in 7-8 vloeit afstand en daarmee wisseling van gezichtspunt voort. Beide
delen van het vers vragen anecdotisch elk om een ander gezichtspunt. Desondanks
ben ik van mening dat er door de afstand tussen ‘hij’ en gezichtspunt in 7-8 aan de
overtuigingskracht van het gedicht drastisch wordt afgedaan. De afstand in deze
regels reduceert de ‘hij’, en geeft een oppervlakkige wending aan het geheel, die ook
om een minder krachtige interpretatie vraagt, in de trant van ‘als hij slaapt valt het
allemaal wel mee’. Hier komt nog bij dat juist 7 en 8 het moeilijkst te interpreteren
zijn, en de waarde van het contrast (maar) niet eenduidig vast te stellen is.
De ‘hij’ wordt alleen indirect genoemd. Het vers gaat in de eerste plaats over zijn
pijn, in de tweede plaats pas over hemzelf. De inzet met Smarten is veelzeggend in
dit opzicht.
Door de overgang tussen 1-4 en 5-6 wordt zijn leed kosmisch, solipsistisch
uitgebreid, tot het de wereld omvat. In 7-8 gebeurt mutatis mutandis hetzelfde. De
relatie ‘hij’-wereld kan echter niet alleen in solipsistische termen worden gezien:
vooral in 5-6 is er een visionair verband, dat al in 3 wordt aangekondigd: de ‘hij’
vervult ook de rol van profeet. Nog dieper valt deze relatie te duiden, als men de
twee polen omdraait: de begrenzing waaraan de wereld onderworpen is, is de zijne,
hij lijdt de pijn in plaats van de wereld: de ‘hij’ is uitverkozen plaatsvervangend lijder
aan de smarten van de wereld.

2 Tijd
De bevindingen van het onderzoek naar de verbaaltijd in Gang spiegelen de
bovenaangeduide resultaten ten aanzien van het gezichtspunt. De o.t.t. in 1-4 heeft

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

een duratieve waarde: het vers zou oppervlakkig worden geïnterpreteerd als men zou
menen dat het in de eerste strofe om een incident ging. Dit duratieve aspect van 1-4
wordt bovendien bevestigd door het feit, dat in Gang 1-6 geen sprake is van een
bepaald tijdsverloop.
De toekomende tijd in 5-6 functioneert als aansluiting op het duratieve 1-4: de
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profetische rol van de ‘hij’ wordt door zal benadrukt. Maar de overgang naar de o.v.t.
in 7-8 reduceert veel van het in 1-6 behaalde effect. De verbaaltijd in deze regels is
er de oorzaak van, dat 1-6 (vanuit 7-8) wèl als incident gezien moet worden. Een
incident overigens, dat nu voorbij is: tussen 6 en 7 moet ook tijd verlopen zijn.
Nu lijkt, in de bundel althans, een auctoriaal gezichtspunt steeds gepaard te gaan
met de verleden tijd.6. De verbaaltijd in 7-8 kan dus gezien worden als logische
konsekwentie van de overgang in gezichtspunt, dus eigenlijk als konsekwentie van
het feit dat de ‘hij’ slaapt.
Toch nemen deze overwegingen niet weg, dat ook de overgang in verbaaltijd in
7-8 afbreuk doet aan de overtuigingskracht van het gedicht als geheel.

3 Ruimte
Gang speelt zich niet af in een duidelijke ruimte. 1 suggereert een anecdotische
‘loop’ruimte, maar horizonten 4 kunnen al veel moeilijker letterlijk worden opgevat:
horizonten staat als symbool voor de beperkingen waaraan het bestaan onderworpen
is, en vraagt derhalve nauwelijks om visualisering. De kosmische visie in 6 is duidelijk
subjectief en metaforisch, en 8 geeft geen aanleiding om wereld in kosmische zin op
te vatten.7. Wel geven enkele regels ruimtesuggestie, voornamelijk door de verkleining
van wereld in 5-6. De protagonist in Gang wordt niet met kosmische dimensies
uitgerust, zijn grootheid ligt louter in de geest, is visionair. Nu verhoogt de
afwezigheid van een specifieke ruimte in dit geval alleen de duratieve waarde die
aan het gedicht gehecht moet worden: Gang behandelt niet een eenmalige situatie,
maar een voortdurende pijn. Driedimensionale ruimte is hier niet bij nodig.

Samenvatting
Gang behandelt de problematiek van een figuur, die solipsist, ziener en
plaatsvervangend lijder voor de wereld tegelijk is. Deze drie functies van de figuur,
een ‘hij’ (1, 7) zetten de pijn (Smarten) waaraan hij lijdt in een duidelijk perspectief:
de leefruimte van de mens is tweedimensionaal, begrensd (2, 3, 4), en de
persoonlijkheid is daartegen nauwelijks opgewassen (tasten 1, dieper 3, vervloeien
4). De konsekwentie ten aanzien van het lot van de wereld wordt getrokken: lelijk
en onbelangrijk (terzijde, scheeve) en verkleind (bloem) zal zij teloorgaan in de
kosmos (vervloeien 4, branden 5, wapperenden 6).
In de eerste zes regels krijgt de lezer de ‘hij’ direct, van binnenuit te zien (o 4),
Gang 1-6 wordt personaal gepresenteerd. 1-4 zijn dan ook, als directe weergave van
zijn innerlijk, niet eenvoudig te interpreteren (gang 1, vlak, blind 2, de hele 4e regel):
de afzonderlijke woorden zijn in hoge mate van elkaar afhankelijk en hun waarde
moet contextueel worden bepaald.
Na 7 vinden verschillende overgangen plaats. In de laatste regels is het gezichtspunt
een ander: de ‘hij’ (in zijn slaap) wordt auctoriaal, van buitenaf, waargenomen.
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Tevens verspringt de verbaaltijd van heden (en toekomst) naar verleden, hetgeen aan
1-6 hun duratief aspect ontneemt, en het gedicht zelf tot een eenmalige in plaats van
voortdurende beleving van pijn reduceert.
Deze overgangen, zowel in gezichtspunt als in verbaaltijd, zijn wel integrabel in
de anecdote van het vers.
De afstand ten opzichte van de protagonist in 7-8 verklaart beide. Niettemin wordt
juist door deze afstand en de genoemde overgangen m.i. afbreuk gedaan
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aan de overtuigingskracht van het vers als geheel. Hierbij komt nog, dat de
interpretatie van de laatste regels raadselachtig blijft. Neemt men maar 7 als startpunt,
dan volgt daaruit dat 7-8 contrasteren t.o.v. 1-6. Voorts verwijzen enkele woorden
(oogen 7 en 3; wereld 8 en 5) naar andere plaatsen in het gedicht: er moet zich in de
laatste regels een verandering voltrekken, zowel wat betreft zijn leed als dat van de
wereld.
Regel 8 maakt echter niet duidelijk, waarin die verandering dan moet bestaan.
Zoekt men de oplossing, dan levert de context drie alternatieven: ‘zijn pijn houdt op
tijdens de slaap’; ‘solipsistisch gezien beëindigt zijn slaap óók de pijn van de wereld’:
en ‘zijn slaap wendt het noodlot geheel en al af’.
Een eenduidige oplossing kan ik niet geven.
De titel Gang (ook gang 1) is op te vatten als ‘levensloop’, en verwijst dan naar
het hele gedicht. In engere zin slaat de titel vooral op 1-6 wanneer men er de waarde
van ‘bewust handelen’ aan geeft.

Eindnoten:
1. Zie Blauwe Tocht I 17.
2. Zie o.m. Bloei 1, 8.
3. Zie Lehning (De vriend van mijn jeugd p. 51): Een vroegere titel luidde Raskolnikow (naar de
hoofdpersoon uit Schuld en boete van Dostojewski, die inderdaad worstelde met dit probleem
van persoonlijk heidsverlies).
4. Zie het onderzoek naar de tijd.
5. In tegenstelling tot Verbeeck, die overigens ook toen als ‘terwijl’ opvat, p. 9-10.
6. Zie Verhevene, Stroom.
7. Cf. Stroom 7-8.
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8 Schaduw aant.
Atomistische interpretatie
1. Vreugde

Zonder lidwoord, zonder nadere
aanduiding van de aard van de Vreugde:
‘alle vreugde’, ‘impersonatie van de
vreugde’. Dit procédé heeft een direct en
daardoor dramatisch effect.
In Schaduw wordt voortdurend met dit
middel gewerkt, hetgeen de aandacht op
de essentie van Vreugde, lijden enz. richt.

is

heeft definitieve waarde, moet eerder als
koppelwerkwoord dan als hulpwerkwoord
worden opgevat.

zwartgebrand

cf. ‘opgebrand’: zwartgebrand is
pregnanter. zwart-: ‘in haar tegendeel
verkeerd’: Vreugde en zwart- staan in
gevoelswaarde tegenover elkaar, het
tweede ontkent het eerste, hetgeen het
definitieve aspect van is versterkt.
-gebrand concretiseert Vreugde. Het
substantief verkrijgt hierdoor een
zelfstandigheid, die door de lidwoordloze
positie wordt versterkt.
kondigt het resultaat van 1 aan.

2. asch

is zowel letterlijk als figuurlijk te
interpreteren. Letterlijk is asch het gevolg
van ‘het zwartbranden van de vreugde’.
Maar asch heeft ook een figuurlijke
waarde, staat voor de geestestoestand van
het gezichtspunt, ‘de smaak van as’, die
het hele vers doortrekt.

omwalming

zie asch.
Enerzijds geeft omwalming aan, wat er
van de Vreugde is overgebleven.
Anderzijds omschrijft het ook de
gevoelens van het gezichtspunt, die
‘somber en met donkerte omgeven’ zijn.
asch verwijst direct naar -gebrand;
omwalming naar zwart-. Het woord is
pregnanter dan een hypothetisch ‘rook’.
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3. lijden

wordt evenals Vreugde zonder lidwoord,
zonder nadere omschrijving
gepresenteerd. Met de vreugde is
definitief afgerekend in 1, in de rest van
het vers is lijden de hoofdzaak. De
tegenstelling tussen beide woorden wordt,
door beider vooropstelling in de zin,
nadrukkelijk.

tot

vervult dezelfde resultatieve functie als
de dubbele punt na 1.

kruis

De omzetting van bepaling en verbum
finitum heeft ten gevolge, dat kruis meer
nadruk krijgt. Natuurlijk speelt ook het
rijm bij deze omzetting een rol.

zich

concretiseert lijden (zie Vreugde): lijden
wordt lichamelijk voorgesteld. Ook
hierdoor krijgt kruis de waarde van een
omschrijving van de gemoedstoestand
van het gezichtspunt (mij 10): lijden komt
te staan voor ‘mijn lichaam’. Nu ontstaat
een identificatie van ‘ik’
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en Christus, en daarmee wordt over lijden
iets naders gezegd: de ‘ik’ voelt de pijn
die Christus voelde: de ‘ik’ lijdt niet
uitsluitend persoonlijk maar in plaats van
/ om de wereld. Deze interpretatie vindt
steun in de lidwoordloosheid van lijden.
Het beeld, dat de regel geeft, laat naast
de symbolische (het christus-motief) ook
een anecdotische interpretatie toe, via de
concretisering met zich: ‘het lijden zèlf
spant zich tot kruis’, d.w.z. ‘neemt die
vorm aan die voor het begrip lijden
symbolisch is’: geeft concreet uiting aan
zijn inhoud.

spant

Weer vinden we een parallel met 1 en 2:
daar was 2 het concrete resultaat van 1,
hier is kruis hetzelfde ten aanzien van
lijden.
spant versterkt door de eigen
betekenisaspecten de noties van pijn in
de regel.
4. uit

‘als gevolg van’. uit kan zowel op kruis
als op lijden betrokken worden. In het
laatste geval is lijden een gevolg van
nachts omarming; in het eerste was het
lijden er al, maar spant het zich tot kruis
als gevolg van nachts omarming.

nachts omarming

1. ‘omarming in de nacht’
2. ‘omarming door de nacht’.
De eerste interpretatie omschrijft de aard
van het lijden, dat dan zijn oorzaak vindt
in de bijslaap (zie ook lenden 8 en
Vreugde 1).1.
De tweede interpretatie duidt óok een
oorzaak van het lijden aan, maar een
vagere: de nacht zelf. Er is niets in het
vers, dat deze interpretatie tegenspreekt
(zwartgebrand, titel, scheemrende 11).2.
omarming in deze interpretatie bezielt de
nacht. Zo worden in éen regel tegelijk
twee aspecten van lijden aangeduid, en
beide aspecten worden in verband
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gebracht met het christusmotief (zie ook
kruiseling 11).
Door weglating van lidwoord / bezittelijk
voornaamwoord krijgt leven tegelijk
algemene èn persoonlijke waarde.
weggebloed concretiseert leven (zie
Vreugde, lijden, nachts). Ook hierin ligt
een parallel: net als 1 begint deze regel
met een positieve notie, gevolgd door
koppelwerkwoord en bijvoeglijk gebruikt
verleden deelwoord. De herhaling van al
deze poëtische verschijnselen benadrukt
hun functie.

5. leven

Door de dubbele interpretatie van 3 en 4
moet leven ook dubbel worden
geïnterpreteerd: in wijdere zin heeft de
afwezigheid van (een gevoel van) leven
betrekking op lijden überhaupt, nauwer
opgevat op de onmacht tot geven van
lichamelijke liefde, of (zie uit) op de
onmacht die resulteert uit deze liefde maar zie 7-8.
is

zie is 1.

weggebloed

weg- geeft aan -gebloed definitief aspect.
-bloed duidt het concreetste aspect van
leven aan, leven wordt geconcretiseerd.

6. naar alle wenden

Hier wordt het christus-motief verlaten.
In deze regel kan leven alléen het leven,
het gevoel van leven van de ‘ik’ zijn: het
is niet aannemelijk dat àlle leven wordt
bedoeld.

wenden

sc. ‘richtingen’.3.

7. geen

Het eerste niet-substantief aan het begin
van een oneven regel.
In verband gebracht met de vorige regels
kan geen staan voor ‘zelfs geen’ en ‘niet
meer éen’, hetgeen voor doodengroet
twee verschillende, beide toepasselijke
interpretaties oplevert.

witte doodengroet

We vinden hier dezelfde tegenstelling als
in 1-3: Vreugde -
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lijden; nu leven - doodengroet. De
tegenstelling wordt nog verscherpt, omdat
5-8 samen éen strofe vormen.
1. doodengroet kan als directe metafoor
worden opgevat, in verband gebracht met
het persoonlijke motief (zie ook lenden).
Er moet dan wel iets bedoeld worden als
‘sperma, in de zin van verspild leven, een
groet aan de doden’. witte heeft dan de
kleurwaarde; geen staat voor ‘niet meer
éen’.
2. doodengroet heeft betrekking op de
algemenere pijn: ‘groet van een dode’,
sc. de ‘ik’ (cf. ‘dodenmasker’). De regel
is dan een vervolg van 5 en 6: ‘het leven
van de ik is weggebloed, de ik is dood’.
geen wordt ‘zelfs geen’: ‘zelfs geen groet
van mij, dode etc.’ witte krijgt
meerwaarde: de kleur van de dood.4.
3. met witte doodengroet wordt het water
bedoeld dat uit de zijde van Christus
kwam (zie lenden).
8. breekt

concretiseert doodengroet.

lenden

Zowel conjunct als disjunct op te vatten:
lenden staat wel voor ‘zetel der
voortplanting’ in de eerstgegeven
interpretatie van doodengroet. Disjunct
geldt lenden in de tweede interpretatie:
‘groet van een dode’: lenden moet dan
figuurlijk worden opgevat, met notie
‘communicatie’ - hetgeen wat gedwongen
aandoet.
In de derde plaats kan naar de lende van
Christus worden verwezen, waar de
soldaat zijn speer in stak.5. De
polyinterpretabiliteit die geconstateerd
werd in 3-4 en 5-6 wordt nu min of meer
verlaten voor een na-elkaar aanduiden
van dezelfde twee motieven, met in 8 toch
de meeste nadruk op het eerste (9-12 gaat
uitsluitend in op het martel-motief).

9. martel

9 en 10 zijn de moeilijkste regels van dit
vers, dat verder niet erg complex is. Het
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gaat niet zozeer om complexiteit op het
niveau van het materiaal,6. als wel om de
moeilijk interpreteerbare aansluiting met
de vorige regels.
a. scheemrende kruiseling 11 kan
onderwerp van lokt zijn. dit 10 slaat dan
terug op martel, één ruischeling: ‘het
visioen van een opdoemende
christusfiguur lokt de ik, de gevoelens
van marteling te beëindigen, vaarwel te
zeggen.’ Tegen deze interpretatie spreekt
het streepje voor 11, dat 11 en 12 apart
zet en onwaarschijnlijk maakt dat 9 t/m
12 éen zin zou zijn.
b. 11 en 12 expliceert dit, aannemelijk
gemaakt door de dubbelpunt na 10.
martel zou dan een losse uitroep zijn, een
samenvatting van 1-8, en éen ruischeling
onderwerp van lokt: ‘deze marteling, éen
ogenblik ben ik in de verleiding met deze
gevoelens van plaatsvervangend
lijderschap (identificatie met Christus) af
te rekenen’.
Tegen deze interpretatie spreekt de
komma na 9, die martel en éen
ruischeling op een lijn zet.
c. De derde interpretatie baseert zich
voornamelijk op de rest van het vers.
Nemen we aan, dat kruiseling verwijst
naar kruis 3, dan vergelijkt de ‘ik’ (mij)
zich met een kruiseling (Christus). dit
moet, gezien het streepje voor 11
terugslaan op het vers, niet vooruitwijzen:
geeft de in 1-8 beschreven gevoelens van
pijn weer. ruischeling kan in verband
gebracht worden met lokt: ‘eventjes
maar’, maar ook duratief worden opgevat.
Tevens is éen ruischeling een uitleg van
martel (komma's na martel en
ruischeling): ‘gevoelens van marteling,
die zijn (als) éen (momentane of
duratieve) ruischeling, doen
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mij verlangen dat mijn pijn een einde
neemt, aangezien mijn martelaarschap
het visioen van Christus aan het kruis
oproept.’ martel kan dan ook imperatief
zijn: ‘martel mij maar’. Deze interpretatie
is, gezien de context, de meest logische,
maar blijft onbevredigend.
d. Als we enden opvatten als substantief
(cf. ‘dit slapen, dit sterven’) houdt de
vorige interpretatie grotendeels stand,
maar krijgt een andere wending. dit enden
slaat dan zowel op 1-8, als op 11-12: het
lijden zelf wordt gezien als enden. dit
enden is dan onderwerp van lokt: ‘dit
lijden, deze wijze van voelen lokt mij,
trekt mij aan’. 9 is dan een
dubbelverbindbare bepaling, vrij los van
10, die op twee wijzen kan worden
verbonden: martel kan gezien worden als
een soort bijwoord, ‘op martele wijze
(eén ruischeling), lokt dit enden, dit lijden
mij’. Voorts kan martel gezien worden
als afleiding van ‘martelaar’ en
verbonden met ‘ik’: ‘ik, martelaar, word
gelokt, eén ruischeling etc.’
Het feit dat martel en eén ruischeling
naast elkaar staan maakt deze interpretatie
onwaarschijnlijk. Toch heeft ze het
voordeel, dat vooral dit duidelijk wordt.
Ze geeft echter aan het hele vers een
positieve wending, die in 1-8 verder niet
aannemelijk wordt gemaakt: ‘de ik zou
behagen scheppen in het martelaarschap,
de pijn, het lijden’.
martel moet, in de context, toch wel
zelfstandig naamwoord zijn, en een
afleiding van ‘marteling’7. (zie echter d).
Dit wordt waarschijnlijk gemaakt door
de parallelle bouw van de oneven regels
(behalve 7) die alle met een substantief
beginnen. Tot nu toe (1-8) is erover het
lijden in vrij algemene termen gesproken
op een berustende wijze: de pijn is niet
direct in verband gebracht met de ‘ik’.
Hier gebeurt dit wel, in de regels waar de
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‘ik’ zichzelf ook voor het eerst noemt: ‘ik
houd het niet meer uit, dit alles martelt
mij’.
ruischeling

De waarde van ruischeling blijft moeilijk
te bepalen. Een positieve interpretatie is
uitgesloten, vanwege de aansluiting met
martel. De overgang van doffe pijn (1-8)
naar felle pijn (martel) geeft een
aanwijzing: eén ruischeling ‘éen (kort)
ruisend geluid van felle pijn’ is m.i. de
enig mogelijke interpretatie (zie echter
interpretatie d bij martel).
lokt sluit hier dan bij aan. ruischeling is,
volgens deze interpretatie, een
synesthetische metafoor die auditieve
noties in verband brengt met de pijn die
door de ‘ik’ heenslaat.

10. lokt

Als 9 gezien wordt als onderwerp, hoeft
lokt niet positief te worden
geïnterpreteerd. Dat het vers hoopvol zou
eindigen wordt m.i. onmogelijk gemaakt
door de verwijzing van kruiseling 11 naar
kruis 3 - tenzij het lijden in 1-8 positief
gewaardeerd wordt (zie interpretatie d bij
martel).

dit enden

De interpretatie van 9 en 10 zou
gemakkelijker zijn, als het gedicht lijden
alléén in verband bracht met lenden: het
zou dan een post-coïtale droefheid zijn.
dit enden zou dan kunnen worden
geïnterpreteerd als ‘dit nooit meer’. Maar
de kruisverwijzingen in het gedicht
maken deze interpretatie
onwaarschijnlijk.
enden kan werkwoord zijn: zie
interpretatie a-c bij martel. Als
werkwoord heeft ‘een einde nemen’ de
voorkeur boven ‘beëindigen’; men kan
ook interpreteren ‘lokt mij dit: enden’. In
interpretatie
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d wordt enden als substantief opgevat.
Het is onmogelijk om uit deze vier
interpretaties een keus te maken die de
context van het hele gedicht recht doet.
11. scheemrende

Op zichzelf zijn de laatste regels niet
moeilijk. scheemrende: ‘opdoemende’;
kan bovendien het einde van de nacht
(nachts 4) aangeven.

kruiseling

Waarschijnlijk ‘gekruisigde’.8.
Kon kruiseling los gezien worden van
kruis 3, dan was de interpretatie van 9-12
eenduidig. Het thema zou dan zijn ‘de
triestheid na de coïtus en de verlokking
van het eeuwige’. kruiseling presenteert
echter te duidelijk het christus-motief om
dit thema acceptabel te maken.

22. aan

sc. ‘scheemrende aan’.

hemels enden

Het meervoud doet het visioen van de
gekruisigde figuur meer dan levensgroot
opdoemen: een gigantische Christus staat
afgetekend tegen de hemel.

SCHADUW

De titel slaat, figuurlijk opgevat, op het
hele vers: de gevoelens van pijn en
ellende. Het vers zelf verwijst enkele
malen naar de titel: zwartgebrand, nachts,
scheemrende: zoals het visioen de hemel
overschaduwt, zo werpt het lijden zijn
Schaduw over de ‘ik’.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Schaduw is inhoudelijk geen complex gedicht (de regels 9-12 zijn niet zozeer complex
als onduidelijk). Wat de lyrische situatie betreft, is dan ook weinig op te merken.
Er wordt éen persoon genoemd: mij 10. De eerste acht regels worden óok gezien
vanuit het standpunt van deze ‘ik’, maar de belangrijkste woorden (Vreugde 1, lijden
3, ‘nacht’ 4, leven 5, doodengroet 7) krijgen algemene naast persoonlijke waarde,
enerzijds door weglating van lidwoord, bijvoeglijk voornaamwoord of bijvoeglijk
naamwoord, anderzijds door concretisering, die de betreffende substantiva
zelfstandigheid verleent.
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De ‘ik’ verschijnt in de eerste acht regels, de beschrijving van het lijden, alleen
zeer verhuld, het vers lijkt op het eerste gezicht voornamelijk over pijn en pas in de
tweede plaats over de ‘ik’ te gaan. In feite is de aard van de beleving van de ‘ik’
verantwoordelijk voor de vormgeving. Het vers wordt wel degelijk van binnenuit en
subjectief gepresenteerd: de ‘ik’ is aanwezig en bij de emotie betrokken. De sfeer
van asch en omwalming doortrekt het hele vers. Hoezeer de ‘ik’ hier betrokken is,
blijkt bij nadere bestudering van de inhoud die aan de ‘schaduw’, het lijden, gegeven
wordt.
Er spelen in dit vers een aantal motieven een rol, die het lijden verduidelijken.
Opvallend is de identificatie met de Christus-figuur, in 3 aangekondigd en in 11-12
uitgewerkt. Men behoeft de ‘ik’ niet geheel met Christus te identificeren, verder dan
een gevoelde overeenkomst gaat het vers niet.
In de tweede plaats krijgt lijden een persoonlijke inhoud in het post-coïtusmotief
(4 en 7-8). Hoewel Marsman elders ook een Christusmotief met een sexueel motief
verbindt (9), dunkt me toch dat dit gedicht door een uitsluitend sexuele interpretatie
gereduceerd zou worden.
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Hòe de ‘ik’ zijn pijn beleeft, blijft uiteindelijk raadselachtig, omdat de regels 9-12
onduidelijk zijn. Zowel een interpretatie ‘de “ik” wenst dat het lijden een einde neemt’
(zie interpr. martel c) als ‘de ik schept behagen in het lijden’ (zie interpr. martel d)
is mogelijk, hoewel de eerste waarschijnlijker is in de context.

2 Tijd
De verbaaltijd in Schaduw is heden (spant, breekt, lokt); ook is (1,5) heeft de functie
van koppelwerkwoord en niet van hulpwerkwoord, beschrijft een toestand. De
tegenwoordige tijd bekrachtigt de beoogde algemene waarde van het lijden. nachts
4 zegt mogelijk iets over de tijd waarin het gebeuren zich afspeelt.

3 Ruimte
Schaduw speelt zich niet af in een gegeven specifieke ruimte. De emoties zijn niet
aan een bepaalde ruimte gebonden: naar alle wenden 6. In 12 is even sprake van
ruimtesuggestie, het meervoud enden vergroot kruiseling. Deze vergroting functioneert
meer als kwalificatie van de pijn dan als constituent van de ruimte.

Samenvatting
Schaduw gaat over de schaduwzijde van Vreugde en leven: over lijden. De pijn wordt
in dit gedicht gepresenteerd vanuit het gezichtspunt van een ‘ik’ (mij 8), maar de
beschreven gevoelens worden zoveel mogelijk algemeen gehouden, door middel van
weglating van bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord of lidwoord bij de zelfstandige
naamwoorden die de onderwerpen zijn van 1-8. Niettemin is de ‘ik’ in deze regels
verhuld aanwezig: niet alleen omdat het gedicht van binnenuit en subjectief wordt
gepresenteerd, niet alleen omdat het definitieve aspect (is 1,5) een persoonlijke visie
verraadt, maar ook vanwege het resultaat van het beschreven lijden: asch en
omwalming. De aard van het lijden wordt verduidelijkt in twee motieven: het
post-coïtus-motief en het christus-motief, beide in 3,4 aangekondigd. De regels 3-6
zijn dan ook polyinterpretabel: tegelijk wordt individuele en algemene pijn verwoord.
Beide motieven blijken echter vaag uitgewerkt, hetgeen mogelijk maakt dat ze
gelijktijdig in het vers opereren. Een uitsluitend sexuele interpretatie maakt het vers
te vlak, een uitsluitend ‘christelijke’ (kruis-verwijzingen) slaat geen acht op lenden.
De twee motieven worden na 6 beurtelings uitgewerkt: lenden fungeert wel als ‘zetel
der voortplanting’, terwijl 9-12 waarschijnlijk gezien moet worden als uitwerking
van het christus-motief. Helaas onttrekken de laatste regels zich aan een eenduidige
interpretatie. Van de vier mogelijke interpretaties die 9-12 bieden, worden er twee
door (kleine) contextuele factoren minder waarschijnlijk gemaakt. Tenzij de gegeven
interpretatie tekort schiet, blijven er twee mogelijkheden bestaan: ‘de ik wenst, dat
het lijden een einde neemt’, en ‘de ik schept behagen in het lijden’. M.i. geniet de
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eerste de voorkeur, maar zekerheid is er niet. Aan de onbegrijpelijkheid wordt zeker
bijgedragen door de strakke bouw van het vers. Rijmdwang (ruischeling 9, enden
10) mag niet tot de onmogelijkheden gerekend worden, terwijl de korte tweevoetige
regels weinig mogelijkheid geven om de complexe inhoud van 9-10 te kunnen
uitdrukken. Voor het overige dragen de verstechnische factoren bij tot de duidelijkheid
van het gedicht. De parallelle bouw (1-5) krijgt nadruk, de vooropstelling van
substantiva (1, 3, 5, 9?) vestigt de aandacht
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op de beoogde algemene waarde van de begrippen. De tegenstellingen tussen 1 en
3, 5 en 7 komen goed uit.
Schaduw is een inhoudelijk weinig complex vers, dat echter in de uitwerking van
de laatste regels, mogelijk door rijm en ritmefactoren, bepaalde mankementen
vertoont.9.

Eindnoten:
1. De verbinding van sexueel- en christus-motief is vaker bij Marsman te vinden. Enkele
voorbeelden:
a. Uit de tweede van de vijf ‘Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is, beide’ (Lehning De vriend
van mijn jeugd p. 45, in handschrift):

Vrouw / die de dagen bloeit en nachten schaduwen uw handen / kruis is
mijn hemel op het buigend spannen uwer stranden / en ik ben kruiseling.
b. Uit het tweede vers van de ‘Triptiek’, Mijn droom (Lehning De vriend van mijn jeugd p. 52,
cursief gedrukt):
een scheefgetrokken kruis, dat waggelt achter hemel- /
wand; mijn kus (en nog, in uw wijn-gelen dag, sijpelt /
nachts schaduw uit mijn haar): gemarmerd-groene /
kankerbloesems; mijn hand: een witte stem - Dit vers staat ook in Voorpost, p. 14.
2. Zie bv. Verhevene.
3. Niet in Van Dale.
4. Lehning (De vriend van mijn jeugd p. 16) stelt dat ‘wit’ voor Marsman de kleur van de dood
is.
5. Weliswaar verwijst het woord lenden niet schriftuurlijk naar de kruisiging: de soldaat steekt
Christus in de zijde, niet in de lende (Joh. 19: 34).
6. Cf. bv. Gang 1-4.
7. Niet in Van Dale.
8. Niet in Van Dale.
9. Zie noot 1.
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9 Wacht aant.
Atomistische interpretatie
1. Zee

Het vers opent met een elliptische regel
zonder persoonsvorm, die bestaat uit drie
zelfstandige naamwoorden zonder
lidwoorden, een tricolon.
In de eerste plaats hebben deze woorden
een anecdotische functie: ze geven de
setting en tijd aan, waarin het gedicht zich
afspeelt.
Zee is een plaatsbepaling: ‘de ik bevindt
zich aan zee.’

storm

geeft het gebeuren aan: ‘het stormt’.

duister

geeft de tijd aan: 's nachts.
Tezamen geven de drie woorden plaats,
tijd en sfeer: storm aan zee in de nacht.
Dat de lidwoorden zijn weggelaten, geeft
de zelfstandige naamwoorden een
pregnant aspect: ‘er is niets anders dan...’,
‘de kosmos' wordt beheerst door zee,
storm en duister’. De regel is bepalend
voor het hele gedicht, niet alleen op grond
van de anecdotische informatie, maar
vooral omdat de storm in zijn
alomtegenwoordigheid zowel de
eeuwigheden als de ik doet breken: het
thema van het vers is afhankelijk van
deze regel.

2. en

wordt hier gebruikt met een waarde die
het nevenschikkend voegwoord te boven
gaat. In de eerste plaats geeft het (met de
interlinie) de overgang aan van de
omschrijving van plaats, tijd en gebeuren,
naar de persoonlijke situatie van de ik,
die van 1 afhankelijk is. In de tweede
plaats heeft en causale functie (‘en
daardoor’): dóor de storm breken
eeuwigheden.

eeuwigheden

breken concretiseert eeuwigheden. De
waarde van dit woord is door het
meervoud en weggelaten lidwoord niet
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makkelijk vast te stellen: ‘tijden breken’
voldoet niet, hoewel het aspect ‘tijd’ wel
moet worden toegepast. Het meervoud
contrasteert des te sterker met breken: ‘àl
't eeuwige breekt’. Naar een preciesere
omschrijving zal later, aan de hand van
de context, worden gezocht.
breken

is kernwoord van het hele gedicht: in feite
zal blijken dat óok de ik ‘breekt’. breken
verbindt de twee niveaus in het vers: het
anecdotische niveau (‘de ik aan zee’) en
het kosmische niveau (‘de ik als
wachter’), doordat het zowel 1 uitlegt als
3-9 aankondigt. De regel is dan ook
polyinterpretabel:
1. door de combinatie van de drie
elementen uit de eerste regel, storm aan
zee in de nacht, ‘lijkt het alsof de hele
kosmos in elkaar stort’. Het is acceptabel
dat iemand (de ik) in een dergelijke
omgeving het gebeuren zo ervaart
(bliksem?)
2. breken moet ook letterlijk worden
opgevat, op kosmisch niveau:
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‘eeuwigheden breken feitelijk, en de ik,
hun wachter, kan daardoor zijn taak niet
meer aan’ (zie 3-4).
nacht

is niet alleen een herhalende variant van
duister 1, nacht staat tegenstellend ten
opzichte van eeuwigheden. Op deze wijze
worden de twee niveaus in het gedicht in
een enkele regel als polen tegenover
elkaar geplaatst: eeuwigheden (kosmisch)
naast nacht (aards, anecdotisch).
geeft aan dat 3 (emotioneel) volgt op 2:
de verbinding tussen situatie en gevolg
door middel van en zet hier door en wordt
uitgewerkt met betrekking tot de ik.

3. mij

introduceert het gezichtspunt. Ook 1 moet
nu niet alleen worden gezien als schets
van een bepaalde situatie, maar worden
geïnterpreteerd als presentatie van een
betrokken gezichtspunt: ‘een ik bevindt
zich middenin de stormnacht’.
Op anecdotisch niveau wordt het thema
van het gedicht nu duidelijker: de storm
's nachts aan zee roept bij de ik
onzekerheid en angst op - en deze
gevoelens worden geprojecteerd op
kosmisch niveau.

worde

Optativus: ‘moge worden’. De implicatie,
die in de wens ligt opgesloten, geeft
zwakte aan. In dezelfde regel waarin de
taak van de ik wordt omschreven, ontkent
worde dat hij daartegen opgewassen is.
Impliciet wordt een ‘U’ opgeroepen, die
de taak zou kunnen verzachten. worde
contrasteert met dracht van firmamenten:
de laatste woorden geven zijn grootheid
aan, het eerste zijn zwakte.

dracht

sc. ‘het dragen’. dracht omschrijft de taak
van de ik als die van een soort Atlas, maar
immenser: firmamenten. De weglating
van het lidwoord benadrukt hier de
vanzelfsprekendheid van die taak: in
Wacht vinden we geen subjectieve
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vergroting maar een objectief gegeven:
‘de ik is drager van firmamenten’.
firmamenten

Het meervoud geeft aan, dat het beeld
hier niet letterlijk, als Atlas, moet worden
opgevat. Zie ook 5, waar de taak van de
ik omschreven wordt als ‘het hoeden van
vuren’. dracht van moet vnl. figuurlijk
worden opgevat, als
‘verantwoordelijkheid voor’.
firmamenten is het eerste woord dat in
verband kan worden gebracht met
eeuwigheden. Het gedicht liëert direct
‘het breken van eeuwigheden’ en de
verzuchting, in 3 en 4 uitgesproken.
eeuwigheden in 2 kan kosmisch worden
opgevat.

4. verzacht

bevestigt de interpretatie van dracht als
‘verantwoordelijkheid’. verzacht is
eigenlijk een contaminatie: een dracht
wordt verlicht, een taak verzacht. Beide
noties (dracht en ‘taak’) worden tegelijk
geactueerd.
De ik vraagt niet om ontheffing van zijn
taak, maar slechts om verzachting,
leniging: het feit dat hij die taak vervullen
moet wordt vanzelfsprekend geacht (zie
interpr. dracht).
In 3 en 4 had de cesuur ev. ook na dracht
kunnen liggen, ware het niet dat dracht
van firmamenten tezeer bij elkaar hoort.
De verdeling over twee regels is
bovendien functioneler dan éen lange
regel zou zijn geweest: de alliteratie in 4
heeft een zuchtend effect, dat de
kwetsbaarheid van de ik benadrukt.

5. der

a. der kan geïnterpreteerd worden als
‘over’: ‘de wacht over de vuren’. Met
hoeden levert dit een dubbele constructie
op: ‘ik kan de
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wacht niet houden’ èn ‘ik kan de vuren
niet hoeden’. De waarde van vuren wordt
zo echter niet duidelijk.
b. der kan geïnterpreteerd worden als
‘van de’. De regels 5 en 6 zijn nu te
scheiden als volgt: ‘de vuren houden de
wacht’ en ‘ik kan die wacht niet langer
hoeden’. De regels geven dan op
synthetische wijze twee mededelingen in
éen, in elkaar geschoven door der.
c. der vuren huiverende wacht is een
hendiadys, die geparafraseerd kan worden
als ‘huiverende wachtvuren’.
vuren

In de tweede interpretatie van der is vuren
een directe metafoor. Uitgaande van de
veronderstelling dat 3-4 en 5-6 beide de
taak van de ik omschrijven, kan vuren in
verband gebracht worden met
firmamenten: ‘de vuren die de wacht
houden zijn hemellichamen’. Wanneer
de constructie als een hendiadys wordt
opgevat, zijn de vuren ‘wachtvuren’. In
de context (nacht 2) is ‘wachtvuren’
integrabel, hoewel ook hier de aansluiting
met firmamenten moet worden gemaakt.

huiverende

staat als bijvoeglijk naamwoord bij wacht.
wacht wordt hierdoor bezield, hetgeen
hoeden functioneler maakt (de ik hoedt
a.h.w. iets levends).
Toepasbaar is huiverende alleen
verschoven op vuren, waar het visueel
kan worden geïnterpreteerd (‘flakkeren’),
maar ook binnen de metafoor: ‘de vuren
huiveren zelf, zijn angstig’. Zo wordt
huiverende gekoppeld aan 1: ‘de storm,
die eeuwigheden doet breken’.

wacht

In de tweede interpretatie van der maakt
de directe metafoor vuren de aard van
wacht duidelijk: hemellichamen bewaken
met hun vuur de aarde. In de derde
interpretatie van der moet wacht met de
ik verbonden worden en karakteriseert
deze als ‘kosmisch wachter’.
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niet langer

De onmacht van de ik wordt mede
verklaard door huiverende: ‘omdat de
vuren nog slechts huiverende wacht
houden’ of ‘omdat de wachtvuren
huiveren houdt de ik zijn taak niet langer
vol’.

hoeden

De ik is nu op twee manieren
gepresenteerd: als drager van
firmamenten en als hoeder van der vuren
huiverende wacht. Het moet nu mogelijk
zijn de waarde van Eeuwigheden te
bepalen. Het breken 2 heeft ten gevolge
dat de ik tekenen van zwakte vertoont,
zijn taak te zwaar gaat achten.
eeuwigheden moeten dus met die taak te
maken hebben. De taak in 3 en 5
aangeduid, samengevat: de ik moet de
orde in de kosmos bewaren. Deze orde
wordt verstoord: eeuwigheden breken.
eeuwigheden komt zo te staan voor: ‘de
eeuwige onveranderlijke wetten van de
kosmos, aan de verantwoordelijkheid van
de ik toevertrouwd’.

7. ontkracht

5-7 vormen een uitleg van het verzoek in
3-4 gedaan. Waardoor de ik ontkracht is
lijkt nu duidelijk: de aanleiding wordt in
1 gegeven, de oorzaak in 2. ontkracht
kondigt 8 en 9 aan.

8. geef

Na het voorgaande is geef geen bevel,
maar een verzoek.

uw

In 3 gaf worde al een aanduiding van een
instantie, die de last van de ik kan
verlichten. Nergens in Wacht blijkt, dat
met de ‘U’ een vrouw wordt bedoeld. Wel
wordt duidelijk, dat de ‘U’ een macht
heeft, groter dan de ik (verzacht 4) en ook
de aard van die macht wordt omschreven:
schemering en grijzen wind zijn even
duidelijk aardse attributen als vuren en
firmamenten kosmische zijn.
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schemering

We vinden hier een grensgeval tussen
chiffre en meerwaarde. Indirect is
schemering nl. in de context toepasbaar,
via de tegenstelling met vuren: ‘fel licht’
tegenover nu ‘gedempt licht’. Dit leidt
tot een interpretatie van 7 ‘maak, dat het
dag wordt’. Maar de meerwaarde neigt
naar een chiffre,1. dat aan de hand van
contextuele informatie kan worden
verduidelijkt. In 4 vroeg de ik om
leniging: schemering lenigt dus. In 7
vroeg de ik om kracht: schemering
schenkt kracht (de ik vraagt nl. nìet om
ontheffing van zijn taak, zie interpr.
verzacht).
Ook staat schemering in contrast met
vuren.
vuren staat voor ‘hemellichamen’,
schemering verkrijgt door het contrast
een duidelijk aards aspect. De
meerwaarde/chiffrewaarde kan nu
omschreven worden als ‘lenigend, kracht,
aardse kalmte schenkend’.

9. geef

De herhaling geeft het verzoek een
emotionele waarde.

grijzen

Moet wel verwant zijn aan de waarde van
schemering: schemering heeft de waarde
‘kalmte, tussen licht en donker’; zo heeft
grijzen dezelfde kleurwaarde ‘tussen wit
en zwart’. grijzen wordt gebruikt als
synesthetische metafoor met een
meerwaarde, die verwant is aan die van
schemering.

wind

wordt op dezelfde wijze als schemering
geconcretiseerd. De kleur van grijzen
draagt hiertoe nog bij.
wind verwijst naar en contrasteert met
storm 1. Dit contrast bevestigt nogmaals
dat de in 1 beschreven
natuurverschijnselen de oorzaak zijn van
de ontkrachting van de ik.
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wind heeft een met schemering verwante
meerwaarde ‘koelte en aardsheid,
leniging en kalme kracht’.
grijzen wind benadrukt, sterker nog dan
schemering de twee polen waar het in
Wacht om gaat. De tegenstelling
aards-kosmisch werd in 1 en 2
aangekondigd (anecdotisch en kosmisch
niveau); in 3-7 werd de kosmische pool
in verband met de ik uitgewerkt
(firmamenten - vuren) - hiertegenover
komen nu in 8 en 9 de met de ‘U’
verbonden aardse krachten te staan:
schemering en grijzen wind.
WACHT

De titel slaat niet op wacht in 5 behalve
indirect in de interpretatie ‘wachtvuren’.
Het best kan de titel ruimer worden
opgevat, en op het hele gedicht
betrekking hebben. Dan is het de taak van
de kosmische figuur die met ‘wacht’ zeer
wel omschreven kan worden. Maar
tegelijk representeert de titel deze
specifieke wacht, die uitmondt in het
verlangen naar de milde aardsheid die de
‘U’ kan schenken.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In Wacht worden twee personen genoemd: de ik (mij 3, ik 5, 7, mij 8, 9) en de ‘U’
(impliciet in worde 3; uw 8 en 9). De in Wacht beschreven emotie is die van de ik:
het gedicht wordt van binnenuit en subjectief (de herhaling in 8-9) gepresenteerd.
Het gaat ook over de ik, de ‘U’ wordt alleen indirect genoemd. De ‘U’ wordt
gekarakteriseerd als mogelijke verzachter van de last van de ik (3-4), schenker van
schemering 8 en grijzen wind 9.
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Alleen die aspecten worden genoemd, waar de ik behoefte aan heeft. Het vers stelt
niet dat de ‘U’ een vrouw is. Bij een letterlijke interpretatie van schemering en grijzen
wind kan de ‘U’ met ‘de dag’ worden geïdentificeerd. De tegenstelling tussen ik en
‘U’ wordt knap uitgewerkt. De ik wordt dubbel gekarakteriseerd: zoals hij was tot
nu toe, drager van firmamenten, hoeder van der vuren...wacht; en zoals hij is, zoals
hij zich plotseling in storm en kosmisch geweld gaat voelen: ontkracht. Beiden
aspecten van de ik vinden hun tegenstelling in de ‘U’: de in 8 en 9 genoemde attributen
zijn specifieke aards, naast de kosmische expansie van de ik: tegenover firmamenten
en vuren worden schemering en grijzen wind gesteld. Bovendien bezit de ‘U’ de
macht tot leniging, zie verzacht 4 en de chiffre-meer-waarde van schemering 8 en
grijzen wind 9. De tegenstelling tussen ‘U’ en ik is complex want een dubbele. In de
eerste plaats ‘aards’ naast ‘kosmisch’, een motief dat in het vers ook wordt uitgewerkt
in de tegenstelling tussen anecdotisch-aards 1, en kosmisch niveau 2-7; en in de
tweede plaats ‘kracht’ naast ‘zwakheid’.

2 Tijd
De verbaaltijd in Wacht is de onvoltooid tegenwoordige tijd. De beschreven emotie
is niet van algemene aard, maar momentaan: de in 1 gepresenteerde situatie maakt
de ik op dit moment ontkracht. Het momentane aspect van Wacht wordt bevestigd
in 2: niet alleen is het tijd-woord eeuwigheden geconcretiseerd, maar deze
eeuwigheden breken: breken heft, met de concretisering, ook de duratieve betekenis
van eeuwigheden op.
Naast het momentane aspect wordt in Wacht impliciet een verleden gepresenteerd
in de beschrijving van de taak van de ik (3,5 en 6): impliciet nl. in woorden als niet
langer 7 en ontkracht 7.
De tijd waarin Wacht speelt is door middel van andere tijd-woorden te bepalen:
duister 1, nacht 2 geven aan dat het de nacht is waarin de ik zijn zwakheid uitspreekt.

3 Ruimte
Neemt men het anecdotisch niveau als uitgangspunt, dan staat de ik in een bepaalde,
omschreven maar niet verder gevisualiseerde ruimte: aan zee, in de nacht.
Een tweede ruimte wordt gecreëerd in de omschrijving van de taak van de ik:
firmamenten, vuren. Interpreteert men Wacht uitsluitend anecdotisch, dan zou men
in 2-9 van projectie moeten spreken: de ik voelt zich zwak door het woeden der
elementen, 1, en ‘vertaalt’ die zwakte in een projectie van zichzelf als
kosmosbeheerser die verlangt naar de schemering die de dag aankondigt. Een
dergelijke anecdotische interpretatie is mogelijk, maar doet m.i. het vers te kort. De
omschrijving van de taak van de ik in 3, 5 en 6 en ook eeuwigheden 2, wordt als iets
vanzelfsprekends gepresenteerd, en niet2. op gang gebracht door een emotie: de
ontkrachting, niet de kosmische taak, is het gevolg van de storm.
In Wacht figureren twee ruimten naast en door elkaar: de anecdotische ruimte van
1 naast de kosmische ruimte van de ik. Deze dubbele ruimtevisie vindt zijn parallel
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in het thema: de dubbele tegenstelling tussen ‘U’ en ik,3. en is daarom een integraal
onderdeel van de structuur van het gedicht.
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Samenvatting
Interpreteert men Wacht volgens de in de eerste regel aangegeven anecdote, dan gaat
het gedicht over een ik, die in een stormnacht aan zee zijn zekerheden kwijtraakt
(2-4), zijn zwakheid erkent (5-7) en verlangt naar de verzachtende invloed van de
‘U’ (8-9), die eventueel ‘de dag’ zou kunnen zijn.
Maar Wacht zit ingewikkelder in elkaar. Inderdaad is 1 anecdotisch op te vatten,
als een omschrijving van plaats, tijd en gebeuren, als de setting. en 2 constitueert,
causaal, en setting met persoon verbindend, de overgang; maar ook de tegenstelling
tussen anecdotisch en kosmisch niveau. Wacht kent dan ook twee ruimten: naast de
nacht 2 is er ook de oneindige ruimte waarin de ik gewend is zich te bevinden,
beheerst door firmamenten en vuren: de eeuwige onveranderlijke wetten van de
kosmos, aan de verantwoordelijkheid van de ik toevertrouwd (dracht, hoeden). Als
in 2 eeuwigheden breken dan is dat niet alleen de manier waarop de ik de storm aan
het strand ervaart (anecdotisch), maar ook feitelijk het ineenstorten van het heelal,
en daarmee wordt breken tot kernwoord, het symbolisch breken van de ik zelf, die
ontkracht 7 achterblijft. Men dient de kosmische noties in het vers dus niet (alleen)
als projectie op te vatten, maar als onderdeel van een dubbele ruimtevisie die een
wezenlijke tegenstelling in het gedicht bevestigt: de tegenstelling tussen ‘U’ en ik.
Deze tegenstelling is geen tweeledige. De ik is bewaker van de kosmos (en blijft
dat: hij vraagt om verzachting, niet om ontheffing van zijn taak), maar hij is tevens
zwak en afhankelijk geworden. De ‘U’ daarentegen is wezenlijk aards: schemering
en grijzen wind staan tegenover de kosmische attributen waarmee de ik zich
karakteriseert (zie ook de tussen-kleur van schemering en grijzen tegenover vuren),
en tevens degene die lenigen kan (worde, geef mij).
Wacht wordt van binnenuit en subjectief (de herhaling in 8 en 9, de
chiffremeerwaarden) gepresenteerd. De emotie waarover het gedicht spreekt (breken)
is momentaan. De ik staat centraal. Het vijfmaal figurerend-acht-rijm bindt de twee
centrale strofeïden 2-7, terwijl de geleding in strofeïden de ontwikkeling van het
thema verduidelijkt: setting 1, ik 2-4, explicatie 5-7, verlangen 8 en 9. De titel omvat
deze stadia: de anecdotische wacht in storm en zee, de kosmische uitbouw daarvan
in de tweeledige beschrijving van de taak van de ik, maar tevens de persoonlijke
gevoelens van kwetsbaarheid tijdens deze specifieke wacht, en het verlangen naar
de mildheid, het compromis dat in het aardse ligt.
Wacht is complexer dan het eerste gezicht doet vermoeden, en m.i. een van de
gavere gedichten van ‘Ruimteschemer’.4.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

In andere verzen: Bloesem, Blauwe tocht, Invocatio.
Als in Vlam.
Zie bij lyrische situatie.
Het is van 1922, evenals Vlam dat vergeleken bij de andere gedichten uit ‘Ruimteschemer’
eveneens kwaliteit bezit. Zie hoofdstuk I en VI.
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10 Virgo aant.
Atomistische interpretatie
1. Morgenmeren

De inzet van dit vers wordt gevormd door
een enkel, als elliptische regel fungerend,
substantief. Morgenmeren kan een
metaforische samenstelling zijn: ‘meren
zijn (als) de morgen’, resp. ‘de morgen
is (als) meren’; maar de positie van de
samenstelling als opening van het gedicht
maakt de veronderstelling
waarschijnlijker als zou Morgenmeren in
de eerste plaats signaal zijn, d.w.z. een
woord dat de lezer attent maakt op
specifieke tijd- en ruimtegegevens: ‘(er
zijn) meren in de morgen’.1. De
samenstelling geeft dan, geconcentreerd,
twee gegevens die van belang lijken te
zijn voor goed begrip van het vers.
In de tweede plaats kan men, uitgaande
van het thema2. ook een meer possessieve
relatie leggen tussen de componenten van
de samenstelling: ‘meren van de morgen’.
sluit de regel af en daarmee de
mededeling. uw 2 heeft minder direct op
1 betrekking dan wanneer er geen punt
zou hebben gestaan.

2. uw

Het is (nog) niet duidelijk wie hier de
aangesproken persoon is. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat de ‘U’ in Virgo zonder
meer met Morgenmeren geïdentificeerd
zal kunnen worden, de titel en o.m. 4-6
in aanmerking genomen. Latere
contextuele gegevens zullen deze kwestie
moeten oplossen.
Wel wordt met uw de lyrische situatie
aangeduid: er is een aansprekende en een
aangesproken persoon, welke laatste nog
niet met zekerheid geïdentificeerd kan
worden.

omgrenzing

omgrenzing moet wel betrekking hebben
op -meren in 1: ‘de grenzen van de meren
worden/zijn rondom zichtbaar, omlijnd’.
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a. Vat men omgrenzing nu actief op, dan
is er een U (als onderwerp) die de -meren
(lijdend voorwerp) omgrenst: ‘uw
omgrenzing van de meren’. ordent wordt
dan absoluut gebruikt.
b. Wordt omgrenzing daarentegen passief
opgevat, dan zijn de -meren (onderwerp,
‘U’) omgrensd en slaat uw terug op
Morgenmeren (‘-meren, uw
omgrenzing’). ordent wordt dan reflexief
gebruikt: ‘ordent zich’.
Als met de ‘U’ hier echter de
Morgenmeren worden aangesproken, is
deze aangesproken figuur niet integrabel
in 4-7, 9-10 en de titel3. - tenzij men aan
zou nemen dat in Virgo twee
aangesproken personen figureren.
Voorlopig lijkt de eerste interpretatie
integrabeler.
ordent

staat zonder object. Interpreteert men ‘U’
als -meren (b), dan blijft
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onduidelijk wàt er geordend wordt: de
-meren kunnen door hun omgrenzing nl.
alleen zichzelf ordenen, ordent moet dan
wederkerend worden opgevat: ‘ordent
zich’. Het beeld zou dan, geparafraseerd,
niet meer opleveren dan ‘de grenzen van
de meren worden ordelijk in de morgen’.
Vat men omgrenzing echter actief op, dan
kan met ordent meér gezegd zijn dan
alleen iets over de -meren: ‘het feit dat U
de grenzen van de meren vaststelt, schept
orde’; ordent wordt absoluut gebruikt.
Deze interpretatie wordt bevestigd door
de volgende regels (3 en 4-6) waarin ook
sprake is van ordening, en ‘U’ (zie 4-6)
niet meer met Morgenmeren
geïdentificeerd kan worden. Tevens wordt
iets naders omtrent de ‘U’ gezegd: deze
brengt orde.
3. bergen

Een tweede signaal, dat de lezer attent
maakt op de in het vers gegeven situatie:
‘er zijn bergen’.

klimmen

bezielt bergen. Het beeld draait oorzaak
en gevolg om: de bergen klimmen
omhoog, terwijl anecdotisch gezien juist
het licht omhoog klimt, m.a.w. de bergen
steeds hoger zichtbaar worden. De positie
van het gezichtspunt is impliciet met dit
beeld gegeven: de bergen worden van
onderaf gezien, de ‘ik’ kijkt omhoog.
klimmen is een dynamiserende metafoor,
die bij de anecdotische informatie past:
het prille morgenlicht doet ontwaken, er
komt beweging in het landschap.

in

kan niet geïnterpreteerd worden als
‘tegelijk met’, want de hemel is 's
morgens eerder licht dan de aarde. Toch
suggereert de gelijktijdigheid van de
verschijnselen causaliteit: in heeft causale
waarde. in verduidelijkt ook de positie
van de ‘ik’: alleen aan de horizon kunnen
bergen zich in het licht bevinden.

tinnen

De kleurwaarde van de metafoor past bij
morgenlicht: i.t.t. avondlicht (‘koperen’)
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is het licht hier zilverig maar dof,
grijsblauw en niet warm of rood, maar
koel (cf. virginale 4) en onbesmet (cf.
kuischen 5).4.
licht

Afgezien van de anecdotische
signaalwaarde (‘het wordt licht’) onthult
dit woord een en ander over de ‘U’ in het
vers.
Ook in deze regel is nl. sprake van
ordening: werden in 2 de grenzen van de
-meren omlijnd, hier gebeurt hetzelfde
met bergen.
Van de ‘U’ gaat dus licht uit. De ‘U’ kan
echter niet het licht zelf zijn, zie nl. 7
waar een identificatie ‘U’- zon onjuist
blijkt. Wanneer men echter ‘U’ als ‘de
morgen zelf’ interpreteert, dan krijgen de
eerste drie regels zin. De morgen brengt
licht èn orde in het onomlijnde landschap
van de nacht: de morgen omgrenst wat in
het duister vaag was. uw 2 vindt nu
aansluiting, want binnen deze identificatie
is er wel degelijk een relatie te leggen
tussen uw en 1: ziet men Morgenmeren
naast ‘meren in de morgen’ ook als
‘meren vàn de morgen’ dan wordt met
uw de eerste component van de
samenstelling aangesproken, waarbij
morgen- als een persoon wordt opgevat.
Opvallend in deze regel is de driedubbele
i-assonantie.

4. en

‘en U zelf’; en verbindt licht met ‘U’.

uw

In deze regel gaat de identificatie van ‘U’
met ‘de morgen’ een stap verder
(virginale, lippen): de ‘U’ is ook een
vrouw, of de morgen is een vrouw: de
morgen wordt gepersonifieerd als maagd
voorgesteld.

stille

In de context (‘U is de morgen’) is een
interpretatie ‘zwijgende’ alléen vrij
dwaas: stille moet meerwaarde hebben
(zie hieronder bij virginale).
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virginale

Nevengeschikt naast stille, geeft virginale
behalve de lexicale betekenis die hier
functioneert (zie titel) ook een aanduiding
van de meerwaarde van stille. De
nevenschikking heeft explicatieve functie.
virginale karakteriseert de ‘U’: ‘de
morgen is maagdelijk, ongerept’ (zie ook
kuischen 5).
Synesthetisch metaforisch staat stille óok
voor ‘onbezoedeld’, de twee adjectiva
complementeren elkaar en versterken
wederzijds de hier gegeven noties van
kuisheid.

lippen

brengt de personificatie tot stand.
Hoewel de komma na lippen
grammaticaal niet nodig is, is hij ritmisch
functioneel: na de komma bij stille zou
een enjambement zonder adempauze een
hijgerig effect geven.

5. kuischen

De constructie van 4-6 is niet op het
eerste gezicht duidelijk. lippen 4 moet
onderwerp zijn; kuischen persoonsvorm,
en 6 moet lijdend voorwerp zijn bij
kuischen: aan - beken kan immers
vanwege het voorzetsel geen lijdend
voorwerp zijn. Niettemin vraagt de
constructie met aan om een interpretatie
van kuischen als (zuidnederlands)
‘drinken aan de beken’.5. Dit zou echter
inhouden dat de ‘U’ smetten drinkt,
hetgeen in tegenspraak lijkt met de
waarde van virginale (‘onbesmet’), en de
bedoeling van de vorige regels (‘de
morgen ordent het landschap’).
kuischen moet in de context wel
‘reinigen’ betekenen, maar qua betekenis
wijst het ook naar virginale. M.i.
schuiven 5-6 twee constructies in elkaar:
‘uw lippen reinigen, door aan de beken
te drinken, deze van smetten’, en ‘uw
lippen reinigen de beken van smetten’.
Dit ‘reinigen’ is in het gedicht een
belangrijke notie: de ‘U’, die in 2 en 3
ordende door licht te brengen, ordent in
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4-6 door het laatste duister weg te nemen.
Naast het grammaticale verband, door en
4 gelegd, is er zo ook inhoudelijk verband
tussen 1-3 en 4-6.
aan

zie bij interpretatie kuischen.

sidderende

moet wel explicatief worden opgevat:
‘door de aanraking van de lippen sidderen
de beken’. Ook visueel, anecdotisch, is
het beeld begrijpelijk: ‘de rimpelingen
van het stromende water’.
sidderende is een dynamiserende
metafoor (zie ook klimmen 3), en bezielt
beken (evenals bergen 3 werd bezield).
De opvallende tegenstelling met stille
benadrukt de suprematie van de morgen
over het landschap. Ook in de graad van
concretisering is er verschil: bergen en
beken worden bezield, de ‘morgen’
gepersonifieerd.

beken

Nu is de anecdotische situatie van het
landschap compleet geschetst: -meren 1,
bergen 3, beken.

6. zoete

lijkt een weinig vreemd in de context: de
smetten die het duister achterliet
contrasteren met de puurheid die de
morgen eigen is. Waarom zijn ze zoet?
Twee mogelijke verklaringen kunnen
gegeven worden:
a. ‘De smetten zijn zoet om te kuischen’,
‘het is aangenaam om ze weg te wissen’
- d.w.z. zoet voor de lippen, niet zoet van
smaak.
b. De woorden zoete smetten vormen een
neoromantisch-expressionistisch trekje
in dit vers.6.
Het is natuurlijk mogelijk dat het duister,
contrasterend met de kristallen zuiverheid
van de morgen, expres met decadente
woorden als decadent wordt
gekarakteriseerd. Ook de herhaling van
de oe in
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groene maakt dat de regel fraai klinkt.
Hoe zoete geïnterpreteerd moet worden,
blijft echter onduidelijk.
smetten

groene contrasteert in kleur met tinnen
3. Verschoven is de kleur toepasbaar op
smetten. zoete smetten kan op drie
manieren worden geïnterpreteerd:
a. 6 is bijstelling bij beken. Men had dan
na beken een komma verwacht.
b. ‘zoete smetten van het groene duister
worden gekuist’. Deze interpretatie is
onlogisch want de smetten blijven dan
smetten.
c. ‘zoete smetten veroorzaakt door het
duister’ zijn object van de zin. Deze
interpretatie is de meest waarschijnlijke.

groene duister

Het totale beeld van 4-6 is anecdotisch
ook acceptabel: ‘de stille, ongerepte
kwaliteit van het morgenlicht neemt de
laatste plekken duisternis op het
stromende water van de beken weg’. Het
duister zelf kan hier groen zijn, omdat de
resten ervan, de donkere plekken op het
water, die kleur hebben.

7. en

heeft uitbreidende functie: de regel gaat
een fase verder: niet meer de morgen in
relatie tot het landschap, maar uitsluitend
de morgen zelf wordt nu behandeld.

oog

Directe metafoor: ‘de zon’.7. De
personificatie wordt voortgezet tot in
9-10, waar de morgen door het steeds
weer noemen van lichaamsdelen
(herhaling van personificatie) bijna
allegorische waarde krijgt.

licht

is zowel als substantief als adjectief te
interpreteren: ‘uw oog wordt tot
(zon)licht’, en ‘uw oog licht op, krijgt de
kleur van licht’. Het rijke rijm met 3
attendeert op de functie van het licht (de
morgen) in dit vers.

8. maar

luidt een omslag in Virgo in. Na een
aantal positieve noties die op de morgen
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betrekking hebben, wordt nu de negatieve
zijde gepresenteerd.
de nacht

De omslag in het vers begint met de
overwonnen nacht (zie 6) als subject van
de regel.
De tegenstelling tussen 1-7 en 8-10 ligt
echter dieper, zoals in de interpretatie van
de laatste regels zal blijken.

stort

‘de nacht valt’ is een uitdrukking. stort
intensiveert. Het betekenisaspect ‘vallen’
wijst naar de suprematie van de morgen
over de nacht.

ruglings

‘achterover’. Door middel van ruglings
wordt de nacht ook gepersonifieerd.

in

De regel is geconcentreerd, geeft in éen
constructie twee stadia van een
redenering weer: ‘de nacht stort nl. niet
overwonnen neer, maar komt in zichzelf
terecht, de nacht is cyclisch’.

den nacht

De woordherhaling benadrukt de
cyclische notie in de regel.
Geparafraseerd: ‘de nacht stort
achterover, maar stort dan in zichzelf’.
Het betekenisaspect ‘overwonnen’ in
ruglings is niet integrabel in 9-10, waar
een zelfde cyclisch motief ten aanzien
van de ‘morgen’ wordt uitgewerkt. In
deze regel functioneert ‘overwonnen’
wel: ‘de morgen wint van de nacht’.8.

9. en

geeft aan, dat de nacht en ‘U’ ondanks
de radicale tegenstelling in zeker opzicht
parallelle kenmerken vertonen: ‘en
evenzo’. Ook het feit dat de nacht
gepersonifieerd wordt wijst hierop.
De wezenlijke wending in het vers is
gelegen in deze regels waar ten
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opzichte van 1-6 een ander aspect van de
‘U’ aan de orde wordt gesteld.
uw

Hierboven was de ‘U’ geïdentificeerd als
‘de morgen’, die als een maagd wordt
voorgesteld. In deze laatste regels is de
aangesproken persoon ambigu, nl. zowèl
morgen àls maagd.

mond

Letterlijk gezien constitueert deze regel
een fraai beeld: zowel de lippen als de
holte binnen de mond vormen een
afgesloten geheel.

in zichzelf besloten

Metaforisch, binnen de personificatie
geïnterpreteerd, slaat het beeld op de
morgen: ‘zoals de nacht in zichzelf stort,
cyclisch is, zo is ook de morgen cyclisch’.
En behalve cyclisch van aard is de ‘U’
ook onaantastbaar, zelfgenoegzaam, de
‘ik’ heeft er geen deel aan. De
personificatie krijgt in deze slotregels een
zekere zelfstandigheid: niet alleen de
morgen maar ook de virgo, de vrouw
wordt hier aangesproken: ‘evenals de
morgen onaanraakbaar is, zo ook laat uw
mond geen andere mond (sc. mijn mond)
toe’.

10. uw bloed

Weer kan het beeld óok letterlijk worden
geïnterpreteerd: de bloedsomloop is een
gesloten systeem. De woordherhaling in
deze regels onderstreept de cyclische
notie.

en - omringd

De herhalende variëring benadrukt de
vorige regel, en vestigt de aandacht op de
dubbele interpretatie: ook hier is de ‘U’
tegelijk ‘morgen’ en ‘vrouw’. Binnen de
laatste interpretatie krijgt bloed een
sexuele waarde: ‘U laat niet toe dat mijn
bloed zich met het uwe verenigt’.
Zonder 9 en 10 zou men de ‘U’ in Virgo
een allegorie kunnen noemen; nu echter
staat de Virgo niet slechts als beeld voor
de morgen die zich niet met de nacht
vermengt: de climax van het vers doet
morgen èn vrouw naast elkaar
functioneren.
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Na de interpretatie van het gedicht
behoeft de titel geen verklaring meer.9.

VIRGO

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In Virgo wordt slechts éen persoon, de ‘U’, indirect maar herhaaldelijk genoemd:
uw omgrenzing 2, uw [...] lippen 4, uw oog 7, uw mond 9, uw bloed 10.
Hoewel uw in 2 misschien op Morgenmeren betrokken lijkt te moeten worden,
kan dat voor de rest van het gedicht niet het geval zijn. Virgo geeft daarentegen geen
aanwijzing dat twee verschillende aangesproken personen in het vers zouden figureren.
Er is dus éen aangesproken persoon die met ‘de morgen’ geïdentificeerd kan worden.
Neemt men virginale lippen 4, oog 7, en bloed 10 in aanmerking, dan blijkt dat
de morgen gezien wordt als maagd, als een vrouw. Toch is hier niet uitsluitend sprake
van een allegorische figuur: ‘U’ functioneert tegelijkertijd als morgen èn, als vrouw,
vooral in de ambigue slotregels van het gedicht.
Is er in Virgo een ‘U’, dan moet er ook een ‘ik’ zijn, al wordt deze persoon direct
noch indirect genoemd: een aangesproken ‘U’ veronderstelt een impliciet ‘ik’ als
gezichtspunt. De positie van dit gezichtspunt binnen de anecdotische situatie wordt
duidelijk in 3.10. Deze impliciete ‘ik’ is in 1-7 niet, en in 8-10 wel bij het gebeuren
betrokken. In 1-7 wordt de morgen-maagd objectief gepresenteerd: het
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gezichtspunt is niet bij ‘U’ of gebeuren betrokken, maar registreert wat er in het
morgenlandschap gebeurt. De ‘U’ wordt in deze regels gekarakteriseerd als
‘omgrenzend ordenend’ 2, ‘kuis’ 4-5; ‘lichtbrengend’ 2-6, door middel van de
handelingen die haar oog, lippen enz. verrichten. In 8-10 echter is de ‘ik’ wel bij de
‘U’ betrokken, het gezichtspunt is subjectief: de ‘ik’ registreert niet meer, maar
oordeelt. In dit oordeel karakteriseert het gezichtspunt zichzelf als iemand die aan
de Virgo (als morgen èn als vrouw gezien) geen deel kan hebben. Men zou kunnen
zeggen, dat parallel aan de identificatie ‘U’-morgen-vrouw een identificatie ‘ik’-nacht
binnen het gedicht mogelijk is (stort 8 krijgt dan tevens de waarde van ‘individuele
mislukking’), maar m.i. biedt het vers hiertoe niet voldoende informatie. De ‘U’ is
autarkisch, de ‘ik’ wordt buitengesloten. Dit buitensluiten wordt formeel in het vers
bevestigd: de ‘ik’ noemt zich immers nergens expliciet. De manier waarop de Virgo
beleefd wordt is formeel in het gedicht acceptabel gemaakt.

2 Tijd
Het tijdstip waarop Virgo zich afspeelt is de morgen, het ogenblik waarop het licht
wordt en de omtrekken van het landschap zich beginnen af te tekenen. Woorden die
tijd aangeven, zoals morgen en nacht, worden geconcretiseerd: Morgenmeren 1, en
nacht wordt in 8 gepersonificeerd (stort, ruglings). Hoewel de verbaaltijd de
tegenwoordige tijd is, vindt een ontwikkeling plaats die ook uit het gebruik van de
werkwoordsvormen valt af te leiden. Vergelijkt men ordent 2, klimmen 3, kuischen
4, sidderende 4 en wordt 6 en stort 7, met is...besloten 9 en is...omringd 10, dan ziet
men dat in 1-7 de werkwoordsvormen een inchoatief, vaak dynamisch (klimmen,
sidderende) aspect hebben; stort 7 heeft naast dynamisch in de context ook een
cyclisch-duratief aspect (‘stort nu eenmaal altijd’); en is 9-10 een definitief aspect.
Zo blijkt dat de wending in Virgo, naast de wisseling in betrokkenheid van het
gezichtspunt en de ambiguïteit die besloten zit in de identificatie morgen-vrouw, óok
veroorzaakt wordt door het gebruik van de verbaaltijd.

3 Ruimte
Door middel van enkele signaalwoorden wordt in Virgo een landschap opgeroepen:
-meren 1, bergen 3, beken 5; ook tinnen 3 en groene 5 dragen door hun kleurwaarde
aan de visualisering bij. De ruimte is dus driedimensionaal, maar het landschap is
niet begrensd, de ruimte is open.11.
De eigenschappen, die de Virgo worden toegeschreven, zijn géen projectie: het is
niet zo dat een ‘U’ als vrouw, vergroot, macht krijgt toebedeeld over tijd (morgen)
en ruimte (landschap), want het vers presenteert éerst de ‘U’ als morgen 1-3, en in
4-8 pas vindt de identificatie ‘U’-morgen-vrouw plaats. De morgen-noties in Virgo
zijn dus niet metaforisch; dat zou eerder, afgezien van 9 en 10, over de vrouw-noties
gezegd kunnen worden.
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Samenvatting
In dit gedicht wordt de morgen, gepersonifieerd als maagd, toegesproken. De eerste
zeven regels beschrijven, in heldere lichte klanken, vanuit een objectief gezichtspunt,
de invloed die de morgen uitoefent op het landschap (-meren, bergen, beken), een
driedimensionale, open ruimte. In de laatste regels ontwikkelt
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de gepersonifieerde morgen zich tot een ambigue figuur, die tegelijk als morgen en
als, zelfstandige en niet meer metaforische, vrouw moet worden geïnterpreteerd. De
zuiverheid van de morgen is tegelijkertijd de autarkie van Virgo, waar de ‘ik’ geen
deel aan kan hebben. Deze laatste regels worden dan ook subjectief gepresenteerd
en hebben een oordelend karakter.
Het gezichtspunt, de ‘ik’, is slechts impliciet in het vers aanwezig, en, zoals uit
de laatste regels blijkt, ook werkelijk van het gebeuren uitgesloten: morgen en maagd
zijn onaantastbaar, laten geen ander toe.
Ook in de verbaaltijd komt de gelaagdheid van het vers tot uitdrukking: 1-7 hebben
vnl. inchoatief aspect, terwijl 8-10 definitief moeten worden opgevat. Het thema
ontwikkelt zich dus in twee stadia: de kristallen zuiverheid van het maagdelijk
morgenlicht in 1-7, tegenover de keerzijde in 8-10: ‘zuiverheid wil zich niet
vermengen, laat zich niet besmetten’. De vrouw in Virgo is geen projectie, en evenmin
allegorie (hoewel dit in 1-7 wel gedacht zou kunnen worden), omdat de laatste regels
in diepste zin meer op de vrouw dan op de morgen slaan.
Afgezien van het moeilijk integrabele zoete in het neoromantisch-expressionistische
zoete smetten 6 is Virgo een gaaf gedicht, waarin alle poëtische aspecten bijdragen
tot zuiver begrip van het thema en de ambigue functie van de Virgo in het vers.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Zie Vlam 1, Vrouw 1, Wacht 1.
Zie interpretatie licht 3.
Alleen in 7 zou oog als ‘water van de morgenmeren’ kunnen worden opgevat.
Een woordspeling tinnen - ‘trans’, interpretabel via een verschuiving naar bergen, is hier niet
waarschijnlijk, aangezien de verdedigingsnotie in deze regel niet zou functioneren.
‘van een glas’, Van Dale.
Zie bv. ook Delft. Enigszins kritiekloze overname van Trakl is hier zeer wel mogelijk. Zie
hoofdstuk III 2.2.4.
Verbeeck (p.21) stelt dat de Virgo in dit vers de zon is: ‘Zuiverend is de werking van het licht:
de smetten van de duisternis worden weggewist en de zon neemt bezit van de ruimte. Maar
buiten zichzelf kan ze niet treden’. De regel bewijst Verbeecks ongelijk: de zon is aan de Virgo
ondergeschikt.
De aansluiting van 8 op 9-10 is door dit dubbele karakter (cyclisch naast overwonnen) niet
volmaakt. Op zichzelf presenteert de regel echter een fraai beeld.
Begrijpelijk wordt, dat een vroegere titel Morgen (Lehning De vriend van mijn jeugd p. 174)
veranderd is: de ambiguïteit van de laatste regels kwam in de oorspronkelijke titel niet tot zijn
recht.
Zie interpretatie r. 3.
Zie bv. Stroom, waar de ruimte gesloten is.
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11 Bloesem aant.
Atomistische interpretatie
1. Oneindig

Inversie releveert dit eerste woord.
Oneindig moet wel een belangrijke notie
constitueren in de natuurbeschrijving
waarmee Bloesem begint.

vloeren

concretiseert nacht. De nacht wordt hier
driedimensionaal voorgesteld, en het land
maakt van de nacht de vloeren uit. De
nacht bevindt zich dus niet boven het land
maar het land maakt deel uit van de nacht,
is opgenomen in de nacht: vloeren van
den nacht is een directe metafoor. De
betekenis van vloeren geeft de notie
‘vlak’ aan, Oneindig geeft de notie
‘uitgestrekt’: dat met vloeren van den
nacht de aarde, het land wordt bedoeld is
daarom wel duidelijk. Het meervoud
maakt echter dat een enkelvoudige
parafrase ‘land’ niet voldoet. Nu is het
bij directe metaforen niet altijd mogelijk
noch nodig het subject expliciet te maken:
een gesubstitueerd ‘akkers’ of ‘velden’
voldoet niet om het meervoud te
interpreteren. vloeren draagt in de eerste
plaats door het meervoud bij aan de
indruk van uitgestrektheid die de regel
wil wekken.1.

nacht

is een signaalwoord: ‘het is nacht’. De
nacht wordt hier concreet voorgesteld:
ook de nacht is oneindig, een immense
ruimte, al wordt de aandacht van de lezer
eerder op de oneindigheid van de vloeren
gevestigd: ‘overal is nacht’.
De introductieregel heeft de functie van
een sfeertekening.

2. en

Na de introductie komt er een overgang,
die door en wordt ingeleid.2. De functie
van en kan hier niet consecutief zijn:
2 en 3 zijn niet het gevolg van 1 maar een
omschrijving vanuit een andere hoek, van
dezelfde sfeer. Wel moet en explicatief
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worden opgevat, het geeft de overgang
aan naar een persoonlijke situatie: o wijst
op een aanwezig ‘ik’ dat zich in deze
regels begint te manifesteren, terwijl in
1 alleen plaats was voor oneindigheid. en
bewijst eens te meer dat 1 introductieregel
is.
droomend

Om de interpretatie van deze regels
overzichtelijk te kunnen weergeven,
moeten we hier en daar vooruitgrijpen.
droomend bruinen vrede kan niet anders
dan bij dit - nachtland horen, het
onderwerp van de zin die 2 en 3 vormen.
deint is persoonsvorm. droomend - vrede
kan zelf geen onderwerp zijn (‘vrede
deint het nachtland’) vanwege de
naamvals-n in bruinen. droomend moet
dus betrokken worden op dit donkre
nachtland, dat hierdoor wordt bezield.
Ten aanzien van 1 gaat deze regel dus een
fase verder: het landschap, dat oneindig
was, blijkt nu als een levend wezen te
dromen (zie interpr. nachtland).
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bruinen

Op grond van de naamvals-n moet
bruinen vrede voorwerp zijn bij
droomend: ‘het nachtland droomt van/in
bruine vrede’.
bruinen wordt gebruikt bij een abstractum
vrede, en die vrede wordt gedroomd door
het nachtland. Nu is het, als men van de
context uitgaat, voor akkers of velden,
mogelijk om vrede ‘bruin’ te zien: bruin
is immers de kleur van de aarde, en van
bruine velden gaat rust uit: bruinen heeft
meerwaarde ‘rust, uitgestrektheid,
aardkleurig, warm’. M.i. is bruinen hier
géen chiffre, omdat vrede bruin ís voor
het nachtland, waardoor de kleur mede
de waarde bepaalt.3.

vrede

Door bruinen wordt vrede
geconcretiseerd: men kan bruinen vrede
als een grammaticale woordspeling
(tegelijk voorwerp en bijstelling bij het
onderwerp) verschoven tevens direct op
nachtland betrekken: ‘het nachtland deint
zelf dromend, een bruine vrede’ - in dit
geval is de kleurwaarde van bruinen
simpeler te interpreteren. De verschuiving
wordt plausibel gemaakt door de
weglating van een voorzetsel (‘dromend
van/in bruine vrede’).

deint

Dynamiserende metafoor: ‘het nachtland
is golvend in beweging’. Ook anecdotisch
is deint interpretabel, ‘het land formeert
glooiingen’.

o

a. aanroep, akkeraarde wordt
toegesproken.
b. uitroep, waarbij akkeraarde niet
aangesproken wordt, maar voorwerp van
de uitroep is.4.
Tegen deze laatste interpretatie pleiten
twee contextuele factoren: er staat geen
komma tussen o en akkeraarde, hetgeen
duidt op een aanroep; bovendien staat in
3 uw, dat alleen op akkeraarde kan
terugslaan. o is hier dus een aanroep,
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waarmee zich een ‘ik’ in het vers
manifesteert, op emotionele wijze. (zie
echter interpr. o 4).
akkeraarde

Het lijkt alsof de beelden in deze regels
wat door elkaar gaan lopen: ‘in de schoot
van de akkeraarde deint het nachtland’.
Met akkeraarde moet dus een instantie
worden aangesproken die nachtland
omvat. Nu wijst schoot 3 aan akkeraarde
als alma mater noties van koestering toe:
‘waar het nachtland in gevlijd is’ en als
zodanig wordt ook de aanroep
begrijpelijk. Had er alleen -aarde gestaan,
dan gaf de interpretatie verder geen
moeilijk heden meer: de aarde zelf kan
wel degelijk gezien worden in deze
moederlijke rol ten opzichte van
nachtland. Het eerste lid van de
samenstelling akkerlijkt onnodig, maar
vormt de verbinding met bruinen. Wèl
duidelijk is, dat in de samenstelling het
eerste lid ondergeschikt moet zijn aan het
tweede; niet: ‘akker van de aarde’ o.i.d.,
maar ‘aarde met akkers’. Wanneer men
de samenstelling zo interpreteert, wordt
nachtland door akker- verduidelijkt, en
kan akker- (ietwat pleonastisch) worden
opgevat als verheldering van nachtland.

3. dit

geeft specificatie aan: niet meer oneindige
vloeren, maar dit nachtland, dit deel van
het nachtelijk landschap dat door de ‘ik’
wordt beleefd.

donkre

Naast nachtland lijkt donkre overbodig.
Het is dat echter niet wanneer men in
donkre vooral de kleurwaarde
interpreteert, en nacht- in nachtland leest
als ‘toebehorend aan, gevormd door de
nacht’.

nachtland

wijst direct terug naar 1 vloeren van den
nacht. De samenstelling is nu makkelijk
te interpreteren: ‘land, dat de nacht
toebehoort’, waarbij het eerste lid het
tweede domineert.
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In deze eerste drie regels vindt
beeldopeenhoping plaats. nachtland staat
voor, of voor een deel van, vloeren van
den nacht. Het land, dat in 1 werd
geconcretiseerd (vloeren), is in 3 bezield
(droomend): beide beelden zijn onderling
niet volledig consistent. Daar komt dan
nog bij dat akkeraarde wordt
gepersonifieerd (o, schoot).
uw

De context maakt het onmogelijk hier
voor uw iets anders te lezen dan
akkeraarde. Dit wil echter niet zeggen
dat de gij in dit gedicht (r. 8) met
akkeraarde geïdentificeerd moet worden.
Het probleem van de ‘U’ in Bloesem zal
naar aanleiding van 8 vv. behandeld
dienen te worden.

warmen

In deze regels (1-7) wordt voortdurend,
herhalend gevarieerd, de nadruk gelegd
op de rust, de behaaglijke koestering van
het nachtelijk landschap. (zie daarentegen
interpr. 12 vv).

schoot

Zie interpr. akkeraarde.

4. o

In deze regel wordt o wèl als uitroep
gebruikt. Tussen o en paarlen staat een
komma, die een pauze aangeeft tussen
uitroep en voorwerp van de uitroep:
paarlen licht. Het paarlen licht
veroorzaakt de uitroep, het is datgene wat
het gezichtspunt tot de uitroep o beweegt.

paarlen

De kleurwaarde releveert de diffuse en
glanzende kwaliteit van het licht.5.

licht

is weer signaalwoord: tot nu toe werd
alleen over het donker van het landschap
gesproken; nu blijkt dat het niet helemaal
donker is. Zie ook 5 zachte zoomen.

5. donkers

Het weggelaten lidwoord verleent het
‘donker’ een zelfstandigheid, die aansluit
bij de complexe nacht-metaforiek.6.

zachte

cf. droomend, bruinen vrede, deint,
warmen schoot, paarlen: alle woorden
die rust en zachtheid aangeven. zachte
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wordt hier disjunct gebruikt: niet ‘tastbaar
zacht’ maar visueel zacht.
‘aan de grenzen van het gebied dat donker
is’. Oneindig wordt hier tegengesproken,
de zoomen moeten liggen aan de horizon.
Het blikveld van het gezichtspunt wordt
nu meer omschreven dan in 1, de situatie
wordt omlijnder en beperkter
waargenomen.

zoomen

De alliteratie benadrukt de notie van
zachtheid die in deze regels overheerst.
6. schoort

Het beeld doet het voorkomen als zou de
boom de nacht omhooghouden. Visueel
wordt deze voorstelling van zaken
begrijpelijk als men zich de boom aan de
horizon voorstelt.

verlaten boom

Er is maar éen boom in het landschap.
Door schoort wordt boom bezield.
verlaten draagt daartoe bij: ‘eenzaam’.

7. wankelenden

is al min of meer verklaard door schoort:
de boom houdt de boog der nacht
omhoog, en de boog moet geschoord
worden want hij wankelt. Deze
dynamiserende metafoor bevreemdt:
wankelenden verstoort de indruk van rust
die in de vorige regels overheerste. Nu
zou wankelenden een vooruitschaduwing
kunnen zijn van de tweede fase van het
vers, waarin de nacht aan de vrouw
onderworpen is. De dynamiserende
metafoor doet, zo bezien minder vreemd
aan.

boog

Anecdotisch is het beeld duidelijk: aan
de horizon raakt de hemel de aarde in een
verticale boog.

der

nacht is mannelijk (zie 1), het geslacht is
fout. Mogelijk is dit opzet: cf. haar
grijzen mantel 18.

nacht

Evenals dat met ‘land’ het geval was,
treedt naar aanleiding van nacht
beeldopeenhoping op.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

103

cf. vloeren van den nacht 1, nachtland 3,
en hier boog der nacht. Verderop in het
vers treden ‘nacht’-metaforen op die niet
consistent zijn met deze groep.
Het eerste afsluitende leesteken in dit
vers: de beschrijving van het nachtelijk
landschap is beëindigd.
8. als

kan niet geïnterpreteerd worden als
‘indien’, want de in de volgende regels
beschreven reactie van de natuur op de
aanwezigheid van de vrouw vindt
inderdaad plaats, zie nl. 17 vv.
als moet dus betekenen: ‘telkens als, en
ook nu’.

gij

Bloesem geeft drie verschillende
argumenten, waarom gij hier niet met de
in 2 aangesproken akkeraarde
geïdentificeerd hoeft te resp. kan worden.
Twee ervan horen hier thuis, het derde
bij ons 17.
1. De eerste zeven regels vormen een
natuurbeschrijving, die wordt afgesloten
met een punt. als introduceert een nieuwe
fase in het gedicht, met een nieuwe
persoon.
2. 8 vv staat inhoudelijk sterk in
tegenstelling tot de eerste 7 regels. Op de
herhaald beklemtoonde rust, zachtheid,
uitgestrektheid in het landschap wordt in
de volgende regels inbreuk gemaakt door
de intrede van de vrouw die gepaard gaat
met uitbundigheid, scherpte, kleur en
geur. Dit contrast zou ongedaan gemaakt
worden door een identificatie van gij met
akkeraarde 2.

den avond

avond wordt hier geconcretiseerd: ‘als
een mantel’. Tegelijk wordt gij hierdoor
gekarakteriseerd als ‘heersend over de
avond, superieur’. Deze regel constitueert
de vergroting, die tot 17 zal aanhouden.

plooit

releveert de vergroting: ‘de avond is
plooibaar’. Het beeld is fraai: ‘zij hult
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zich in avond’, ‘wordt éen met de avond’.
avond ondergaat reductie.
9. figuur

De vrouw wordt in deze regel (cf. 17 vv)
van buitenaf bekeken, als een beeld, een
godin.

gekerfd

doet door onvermijdelijke negatieve
(agressieve) betekenisaspecten lelijk aan,
dus moet disjunct worden opgevat: (cf.
deint, wankelenden, zachte) ‘scherp,
afgetekend, duidelijk omlijnd’.

nachtelijk ivoor

De betekenis van het bijvoeglijk
naamwoord is niet gemakkelijk in
overeenstemming te brengen met de kleur
van ivoor.7. Waarschijnlijk is ‘maanlicht’
bedoeld: nachtelijk ivoor is dan een
directe metafoor. Evenals in de vorige
regel wordt direct verband gelegd tussen
de vrouw en de avond, nacht, welke
laatste door dit verband wordt
gereduceerd.

10. droom

Naast de nacht treedt hier het tweede
leidmotief, dat van de droom, weer op
(cf. 2, 14, 23).

der

constitueert een ‘van’-metafoor: ‘de
wimpers zijn een droom’. De relatie
tussen droom en wimpers wordt op deze
wijze geconcentreerd tot uitdrukking
gebracht.

wimpers

De karakterisering is indirect: de ‘U’
wordt beschreven aan de hand van
lichaamsdelen, waarvan magische kracht
uitgaat.

langs de luchten

Hier wordt de vergroting (zie 8)
ruimtelijk tot stand gebracht.8. luchten
wijst op aardse vergroting (cf. ‘hemel’).
Het meervoud luchten moet gezien
worden naar analogie van ‘hemelen’: de
wijdsheid wordt door de meervoudsvorm
geaccentueerd.

spant

Het gebruik van dit werkwoord verleent
kracht en intensiteit aan het

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

104

beeld van de vrouw. Tevens contrasteert
spant met de zachtheidswoorden in 1-7:
de vrouw verandert het nachtelijk
landschap.
geeft een overgang aan, die de volgende
regel meer apart zet dan een komma
gedaan zou hebben.
11. en

De zin is nog steeds afhankelijk van als
8.

scheemrend

De regel telt verder slechts twee,
allitererende woorden, die door hun
waarde (en positie) kunnen gelden als
samenvattende climax van wat in 8-11 is
gezegd: deze regel geeft de fascinerende
wonderbaarlijkheid van de vrouw
nogmaals, kort, aan.
scheemrend is niet toepasbaar in de
context; het heeft een waarde die volledig
is losgemaakt van de lexicale betekenis:
scheemrend is chiffre.9. In Bloesem wordt
een vrouw aangesproken met
godinneallure: een vergroot maar aards
wezen dat in nauw contact staat met de
natuur, en dat door de ‘ik’ als
wonderbaarlijk en wezensvreemd wordt
ervaren. scheemrend kàn gebruikt zijn in
de zin van het duitse ‘schimmern’ dat
‘glanzen’ betekent. Dit houdt niet in dat
men scheemrend kan ‘vertalen’ met
‘glanzend’, zelfs al zou dat in de context
wel toepasbaar zijn. Niettemin benadert
‘glanzen’ wel enigszins de chiffrewaarde,
die omschreven kan worden als ‘het
fascinerende van het vreemde, andere
wezen; troost; lichamelijkheid;
vrouwelijkheid; aardsheid’.

schrijdt

is wat betekenis aangaat wel toepasbaar.
scheemrend verleent (ook door de
alliteratie) schrijdt effect. In 14 en 17
wordt het woord opnieuw enkele malen
gebruikt: het is duidelijk, dat schrijdt hier
staat met een meerwaarde van ‘een
speciale wijze van lopen’, met in deze
regel iets van de glans van scheemrend
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bovendien: de wijze van lopen die deze
vrouw, fascinerend en vergroot wezen,
eigen is.
Ter afsluiting van de inleidende
karakteriserende beschrijving met als.
12. blauwen

Voeg in ‘dan, en nu’. Ook deze strofe is
nog afhankelijk van als: het gedicht
behandelt nu tegelijk een specifieke
situatie. De kleurtegenstelling met 1-7 is
duidelijk: cf. donker, bruinen, paarlen:
hier volgen alleen nog heldere kleuren.
blauwen heeft chiffrekarakter.10. Het
neologisme wordt door de positie aan het
begin van de regel bijzonder gereleveerd.
blauwen moet geïnterpreteerd worden als
een cratief werkwoord: ‘uw ogen
scheppen op blauwe wijze’, waarbij
‘blauwe’ dan met chiffrekarakter staat
voor ‘exuberant, geluk schenkend’. In
combinatie met het lijdend voorwerp van
blauwen valt de regel te parafraseren als
‘maken uw ogen dat alles bloeit en blauw
is’.

oogen

Verschoven is de kleurwaarde van
blauwen weliswaar contextueel op oogen
toepasbaar, maar deze verschuiving doet
aan het chiffrekarakter niet af. Wil men
zo interpreteren, dan blijft blauwen
meerwaarde behouden.

bloei

bloei heeft meerwaarde.11. De verbinding
met blauwen wordt versterkt door de
alliteratie. bloei staat, zoals duidelijk uit
de context blijkt (zie ook titel) voor
‘creatieve vervulling’: ‘haar ogen maken
alles bloeiend, de hele omgeving is
radicaal veranderd door haar komst’.

13. slaan

Ook slaan wordt op dezelfde wijze als
elders12. met een meerwaarde gebruikt,
die omschreven kan worden als ‘creatief’,
en die het plotselinge, intense aspect van
het werkwoord tot uitgangspunt
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heeft: ‘creëren plotseling witte geur’ enz.
velden

grijpt terug op 1-3. Het tweede argument
om gij niet te identificeren met
akkeraarde (zie interpretatie gij 8) blijkt
steeds overtuigender.

witten

Naast geur constitueert witten een
synesthetische metafoor. Men lette op de
lichte kleur, terwijl het toch avond is:
deze regels beschrijven een subjectieve
werkelijkheid, die afwijkt van de
anecdotische in 1-7. Het gebruik van
witten naast ‘nacht’ wijst op een
emotionele presentatie.

geur

Het beeld is fraai: ‘de velden worden
geurig, er stijgt geur op’.

wijn

Is bedoeld: ‘witte geur’ en ‘witte wijn’
of ‘witte geur en wijn’?
De combinatie van substantieven,
abstractum naast concretum, maakt het
onwaarschijnlijk dat witten ook op wijn
betrokken zou moeten worden.
Bovendien zou dan het effect van de
synesthetische metafoor ongedaan
worden gemaakt.
witten geur en wijn zijn twee
afzonderlijke objecten van slaan. Hun
combinatie doet op het eerste gezicht
vreemd aan, omdat slaan, zelfs met
meerwaarde, moeilijk tegelijk een
abstract en een concreet object kan
hebben: ‘geur slaan’ is iets totaal anders
dan ‘wijn slaan’. De combinatie is echter
minder vreemd, wanneer men wijn ziet
als metoniem: ‘het gevoel van wijn,
dronkenschap’. Deze interpretatie past
ook bij de sfeer van exuberantie in deze
strofe.

14. die

De persoonsvorm van die is siert, een
enkelvoudig die kan niet op beide
lijdende voorwerpen van slaan betrokken
worden, en moet dus wel wijn
voortzetten.

omdroomde

‘met droomachtige atmosfeer omgeven’.13.
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schreden

heeft dezelfde meerwaarde als in 11. In
beide gevallen gaat ‘schrijden’ vergezeld
van een ander woord (scheemrend,
omdroomde) dat iets van zijn positieve
noties overdraagt.

siert

moet disjunct worden opgevat: ‘eer
betoont’. Wéér kan wijn niet concreet
worden gelezen: iets vloeibaars kan geen
schrede sieren. Door het disjunct gebruik
van siert en de combinatie met geur
wordt op dubbele wijze de lexicale
betekenis van wijn afgezwakt.

15. firmamenten

De vergroting werd vnl. met aardse
motieven uitgebeeld. Ook deze regel
brengt daar geen wezenlijke verandering
in. 15 en 16 herhalen 13 en 14 in zoverre
dat ook hier sprake is van een tribuut:
zèlfs de kosmos draagt bij aan het
eerbetoon dat haar bewezen wordt. Kwam
dit in 13 en 14 van onderaf (schreden),
hier daalt het vanuit de firmamenten naar
de aarde (zie interpr. sterrenbloesems).
Het meervoud kan dienen om de omvang
van het eerbetoon te benadrukken (zie
luchten 10).

ruischen

bewerkstelligt een synesthetische
metafoor: sterrenbloesems worden
hoorbaar (zie ook interpr. dauwt). Men
lette op de tegenstelling met droomend
2: hier wordt het landschap vervuld met
geluid. ruischen heeft hier plechtige
waarde: ‘een zegening daalt af’. ruischen
is hier overgankelijk, met
sterrenbloesems als object.

sterrenbloesems

Het tweede lid van de (neologistische)
samenstelling maakt sterrenbloesems tot
iets van de aarde: de sterren dalen neer
en worden tot bloesems. De samenstelling
heeft in het vers een dubbele functie: het
zijn ‘bloesems van de sterren’, waarbij
het tweede lid afhankelijk is van het
eerste, maar wil het beeld visueel tot zijn
recht komen dan vormen de twee leden
van de samenstelling tevens een
gelijkheid: ‘de vallende sterren nemen de
vorm aan van bloesems’.
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16. die

is lijdend voorwerp van dauwt. Slechts
schijnbaar zijn 16 en 14 parallel
gebouwd.

uwer handen tasten

sc. ‘de lichte aanraking’, niet: ‘de
onzekere aanraking’; de laatste
interpretatie past niet binnen de tot nu toe
gegeven karakterisering van de ‘U’.

scheemrend

zie interpr. scheemrend 11.

dauwt

Kennelijk ‘dauwen’ niet haar handen,
maar ‘het tasten ervan’. Het ‘dauwen’
gebeurt dus door middel van de ‘snelle,
scheemrende aanraking’. dauwt maakt
sterrenbloesems weer concreet: hun
geluidswaarde die door ruischen was
bewerkt, wordt hier opgeheven. Ook
ruischen krijgt hierdoor een concretere
waarde: ‘laten ruisend naar beneden
dwarrelen’. De beeldvorming, van
ruischen naar dauwt is enigszins
disparaat.14. Het aspect ‘zegening’ in
dauwt moet worden toegepast.

17. en

De strofe is wel een vervolg op de vorige,
maar het gezichtspunt spreekt nu mede
over zichzelf, van binnenuit: ons.

door

voorzetsel van tijd: ‘doorheen,
tegelijkertijd met’.

ons

In deze regel blijkt, dat met de gij van
8-16 niet een imaginaire maar een reële
vrouw is bedoeld. Ook al vertoonde zij
in de vergroting alma-mater trekken, dan
nog kan zij niet geïdentificeerd worden
met akkeraarde 2.15. Het gedicht geeft dus
twee anecdotische aangesproken personen
naast elkaar: akkeraarde en geliefde.
Deze overweging, mèt de wijze waarop
het landschap in 8-16 radicaal verandert
t.o.v. 1-7, argumenteert dat de lyrische
situatie in Bloesem 1-7 een andere is dan
in 8-23.

warme schrijden

cf. scheemrend schrijdt 11, omdroomde
schreden 14: kennelijk is de meerwaarde
van ‘schrijden’ niet uitsluitend van
toepassing op de geliefde maar evenzeer
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op de gelieven. In scheemrend en
omdroomde is dat wel het geval: de
waarde van warme is veel minder
exclusief. Niettemin wordt ook hier weer
de waarde van schrijden benadrukt door
een adjectief, dat op de meerwaarde
attendeert. warme geeft een gevoel aan
van wezenlijk samenzijn, de metafoor is
synesthetisch.
Deze strofe kondigt een derde fase aan in
het gedicht: de verering van de geliefde
heeft plaats gemaakt voor saamhorigheid.
De vergroting is verleden tijd.
schrijdt

Het is de vraag of de herhaling van een
woord met gebezigde meerwaarde hier
wel functioneel is. De nacht schrijdt op
andere wijze dan de gelieven, er vindt een
verschuiving van waarde plaats. Welke?
Als nacht hier gezien moest worden als
de bondgenoot van de gelieven, zou er
‘met’ of ‘in’ hebben gestaan in plaats van
door. door maakt inbreuk op het warme
schrijden, en plaatst ‘het schrijden van
de nacht’ juist los van dat van de ‘wij’.
Bedoeld moet dus wel zijn, dat de nacht
onafhankelijk van hun schrijden zelf ook
schrijdt, d.w.z. dat de toegemeten tijd
‘met plechtige stappen’ afloopt.

de nacht

Hier gepersonifieerd (mantel). Gezien
vanuit de ‘ons’-situatie, krijgt de nacht
kennelijk een zelfstandigheid (i.t.t. 8 en
9, zie ook 1, 3, 7) waarmee de gelieven
rekening moeten houden.

18. maar

introduceert een tegenstelling tot de
vorige regel. De inhoud die de
interpretatie aan deze tegenstelling moet
geven valt niet eenvoudig uit de regels
18 en 19 af te leiden, de context van het
hele gedicht
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moet in aanmerking genomen worden.
maar zou dan veronderstellen dat 18 en
19 van een gevaar spreken, dat dan in 20
vv overwonnen wordt. Niettemin is tot
nu toe ‘nacht’ in Bloesem een van de
leidmotieven geweest, zelfs heet de
geliefde gekerfd uit nachtelijk ivoor 9.
Een interpretatie ‘nacht = gevaar’ zou de
vorige regels ontkrachten (zie interpr.
eeuwigheid).
hoor

Imperatief. De overgang tussen het
aanbiddend ik van 8-16 en de ‘ik’ in ons
is groot: hier wordt de geliefde zo reëel
dat zij toegesproken wordt.

het wappren

De vrouw, in de vorige regels vergroot,
is zich nu niet bewust van wat de ‘ik’
duidelijk ziet: de zelfstandigheid van de
nacht. Te curieuzer is dit contrast, daar
de ‘ik’ de vrouw en de nacht als één zag
in 8. wappren geeft een iteratieve
beweging aan.

haar grijzen mantel

maakt de nacht tot een allegorische
vrouwenfiguur met een grijze mantel als
attribuut. ‘grijs’ is natuurlijk de kleur van
de nacht, de mantel heeft de notie
‘bedekken met duisternis’.
De kleur valt niet te horen, grijzen in
combinatie met hoor wordt als een
vanzelfsprekendheid gebracht, die het
allegorisch karakter van de nacht
bevestigt.

19. over

Het gaat in deze regels om een bepaald
geluid: over moet in dit geval
geïnterpreteerd worden als ‘overheen’,
‘boven het geluid uit van’.

den loomen stap

Het iteratief geluid van de nacht is te
horen boven den loomen stap, het
langzamer geluid, van de eeuwigheid.
wappren contrasteert met loomen. Twee
wijzen van tijdsbeleving worden hier
tegenover elkaar geplaatst.
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Binnen de context van het hele gedicht
krijgen de regels door middel van
contrasten zin.

eeuwigheid

De nacht, een allegorische figuur, wordt
gekarakteriseerd met een iteratief, snel
herhaald geluid, in tegenstelling tot den
loomen stap der eeuwigheid. Zo
geïnterpreteerd, krijgt maar 17 inderdaad
de waarde van een waarschuwing, die in
de nieuwe lyrische situatie (ons) van twee
gelieven, meer op zijn plaats is dan in de
vorige fase (8-16) van verering: ‘de nacht
is, vergeleken bij de eeuwigheid, maar zo
oneindig kort’. De allegorische
presentatie van de nacht past bij deze
interpretatie: de nacht is een
zelfstandigheid, een vrouw met een grijze
mantel, wier onveranderlijk kenmerk de
kortstondigheid is, zulks in contrast met
de eeuwigheid.
Bekijkt men nu de titel van het vers, dan
sluit deze hierbij aan: ook voor bloesem
is de korte bloei kenmerkend. Dit besef,
in 18 en 19 uitgesproken, contrasteert met
de visie van de ik op de natuur, toen de
geliefde nog niet aanwezig was, zie 1
Oneindig.
20. maar

‘maar desondanks’. Het gedicht eindigt,
althans in deze versie, positief.16.

aan haar eind

sc. ‘van de nacht’. Deze regels kunnen
natuurlijk een opgeschoven ‘nu’
weergeven (‘het is inmiddels morgen
geworden’), maar juister is het, wegens
de directe aansluiting bij de vorige regels,
20-23 te zien als een toekomstvisie. De
allegorie wordt door aan haar eind weer
opgeheven.

stroomende omarming

In deze regels keert de stroom
boot-metaforiek17. terug. stroomende staat,
en zeker in combinatie met omarming en
bloed 22 voor ‘extatische vervulling van
lichamelijke hartstocht.’
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De meerwaarde is metaforisch
toepasbaar; ‘onze omarming is als een
stroom, heeft kenmerken gemeen met een
stroom’. Het betekenisaspect ‘water’
wordt in de context, 23, verder
uitgewerkt.
21. vouwen - open

sc. ‘als bloesems of bloemen zich in de
zon openvouwen’.

aêr

sc. ‘ader’.

gekust

alleen te betrekken bij mond aan mond.

22. ons bloed

zie aêr. bloed moet geïnterpreteerd
worden als ‘diepste innerlijk’, met in de
context daarbij de waarde van
‘hartstocht’.

in - breken

‘In het breken van de zon door de
schaduw heen’, dus ‘wanneer de zon door
de schaduw heenbreekt en er nog
schaduw is.’ Er wordt hier niet ‘stralend
zonlicht’ bedoeld, maar nadrukkelijk zon
(‘morgen + schaduw’, zie omfloersde).

23. deinen

Zie 2 deint. deinen: ‘op de stroom’, zie
zeil.

droomend

Zie 2 droomend.
droomend is in de context van 17-23 wel
functioneel: in de droom telt de
kortstondigheid niet. De
beeldopeenhoping t.a.v. 2, 10 en 14 zou,
met droomend hier, wel interpretabel zijn:
het is duidelijk dat hier een nieuwe fase
in de beleving met droomend wordt
aangeduid. Drooms in dezelfde regel
maakt het echter wat veel.

zeil

metoniem. deinen, droomend zeil, is
tegelijk alliteratie en assonance. De
beweging van de boot en dromerigheid
van de figuren worden hiermee akoestisch
gemaakt.

Drooms

De herhaling van het motief in dezelfde
regel is weinig functioneel, temeer daar
droomend op de hartstocht van de
gelieven betrekking heeft, en Drooms kust op datgene wat zij pogen te bereiken.
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‘droom’ wordt hier gezien als ‘een kust
aan het water van de hartstocht’. De
hoofdletter doet vreemd aan, alsof het
hier om een traditioneel beeld zou gaan.
omfloersde

Een kenmerk van de droom is, dat de in
de droom gepresenteerde gebeurtenissen
omsluierd zijn. Zie ook omschaduwd.18.
Curieus is de spelling van dit woord, in
plaats van het correcte ‘omfloerste’.
Er is geen andere verklaring dan dat
omfloersde zachter klinkt.

kust

Naast kust 21 lijkt het rime riche niet
functioneel. Ook het beeld is weinig fraai:
door middel van stroomende omarming
en droomend zeil wordt het ‘water’ op
dezelfde wijze positief gekarakteriseerd
als de kust. Het verschil moet wel zijn,
dat kust een rustpunt in de hartstocht
aanduidt. Als slotwoord is kust wel
relevant.

BLOESEM

In de tekst komt het woord ‘bloesem’
maar eenmaal voor: sterrenbloesems 15.
Het bloei-motief is echter sterker
vertegenwoordigd, in de beschrijving van
de geliefde die de nacht bloeiend en
exuberant maakt 8-16. Het motief wordt
impliciet herhaald in 21: vouwen - open.
De titel moet dus gezien worden als een
aanduiding van de extase van de ‘ik’, met
daarbij inbegrepen de gedachte dat deze
gevoelens van creativiteit en hartstocht
onderworpen zijn aan de kortstondigheid
van de nacht. (Dat de droom een eiland
is, waar tijd niet telt, is inderdaad in deze
gedachte een anticlimax.)

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

109

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Wanneer men de in Bloesem genoemde personen nagaat, raakt men vanzelf de
geleding van het vers. Om te beginnen moet hier nogmaals duidelijk gesteld worden,
dat in dit gedicht twee aangesproken personen optreden: akkeraarde in 2-3; en gij,
de geliefde, in 8-16 en in ons 17-23. Deze twee aangesproken personen zijn niet
identiek, kunnen niet met elkaar worden geïdentificeerd, en wel om verschillende
redenen:
1. Zowel de akkeraarde als de gij maken ieder deel uit van een anecdotische
situatie. Als de akkeraarde een functie van de vrouw zou zijn, dan zou de
landschapsbeschrijving van 1-7 verliezen aan sfeertekening. Als de vrouw een functie
van de akkeraarde zou zijn (‘aarde is tevens vrouw’), dan zou de passage met ons
onzin opleveren. (paarlen licht 4 wordt niet aangesproken, maar is voorwerp van
een uitroep, zie de interpretatie.)
2. Er bestaan contrasten tussen 1-7 en 8-16, die niet zouden functioneren in het
geval van een identificatie: 1-7 geeft een rustig (droomend en vrede) nachtelijk
landschap, maar in 8 verandert alles, door de komst van de vrouw, in kleur en geur,
zoals in de regelinterpretatie is aangetoond. Noch akkeraarde, noch ‘vrouw’, zijn
metaforisch: zij zijn beide reëel en contrasterend in het vers gegeven: de lyrische
situatie in 1-7 is een andere dan in 8-16.
In 17-20 is de lyrische situatie weer anders. 17 spreekt van ons: naast de vrouw
staat nu de ‘ik’, die zich manifesteert als minnaar (in 8-16 hield de ‘ik’ zich op de
achtergrond als bewonderaar); en deze ‘ik’ introduceert bovendien de allegorische
figuur van de nacht (zie voor de beeldopeenhoping van ‘nacht’ hieronder) met haar
grijzen mantel, die de gelieven erop attent maakt hoe kort de tijd maar is vergeleken
bij de eeuwigheid. In 20-23 rekent de ‘ik’ met deze bewustwording af in een
toekomstvisioen, waarin beiden veilig zullen zijn in het gebied van de droom.
Zo wisselt in Bloesem driemaal afstand en betrokkenheid van het gezichtspunt. In
1-7 is het gezichtspunt objectief, het vers wil een zo duidelijk mogelijke beschrijving
van het landschap geven, zonder dat de ‘ik’ zich er wezenlijk bij betrokken voelt.
Uiteraard is hier weer sprake van een schijnobjectiviteit (zie 4), het gaat er dan ook
om, nauwkeurig de indruk, die het land op het gezichtspunt maakt, zo getrouw
mogelijk weer te geven.
In 8-16 is het gezichtspunt subjectief: het beschrijft, van buitenaf uiteraard, de
geliefde. Het feit dat haar aanwezigheid het landschap bloeiend maakt, is op zichzelf
genoeg bewijs voor het verschil in betrokkenheid. De manier waarop zij beschreven
wordt, getuigt tevens van subjectiviteit: het wemelt in deze regels van de chiffren
(scheemrend 11, blauwen 12, scheemrend 16) en meerwaarden (schrijdt 11, bloei
12, slaan 13, schreden 13, ruischen 14) De ‘ik’ zelf blijft hierbij op de achtergrond:
het gezichtspunt verraadt zijn tegenwoordigheid alleen door de aanspreekvorm gij
8. De vrouw wordt hier afgebeeld als godin: de avond is aan haar ondergeschikt 8,
zij wordt vergroot gezien 10, en haar ogen en handen krijgen magische eigenschappen
12, 16. Niet alleen de ‘ik’ ziet haar zo, ook de natuur 13, 14 en zelfs de firmamenten
15 bewijzen haar eer.
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Dat deze vergroting subjectief is, d.w.z. dat de ‘ik’ haar projecteert tot een godin,
blijkt in 17-19: haar schreden wordt ons warme schrijden. Hier heeft de ‘ik’ deel aan
het gebeuren: de godin is weer vrouw geworden. Retrospectief gezien (vanuit 17-19)
blijkt de vergroting in 8-16 een projectie te zijn. Dit wordt vooral duidelijk uit de rol
die de nacht speelt. In 8-16 wordt de nacht als attribuut van de vrouw
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gezien, maar in 17 is de nacht een zelfstandig gegeven, iemand die de saamhorigheid
van de gelieven aantast (de herhaling van schrijdt 17; zie de interpretatie van 18-19).
Hier is geen sprake meer van vergroting: de geliefde is zich niet bewust van de rol
van de nacht, althans de ik maakt haar hierop attent (hoor). Het initiatief wordt in
het slot van het vers duidelijk door de ‘ik’ genomen, de visie op toekomstig geluk
(20-23) kan in de context alleen maar van de ‘ik’ afkomstig zijn. Het gezichtspunt
presenteert in 17-23 van binnenuit. In deze laatste fase van het vers is de geliefde
bereikbaar, en de aanbidding heeft plaatsgemaakt voor lichamelijk verlangen.
De verschillende fasen van Bloesem zijn ook te traceren aan de hand van de rol
die het motief ‘droom’ speelt in het gedicht.
In 2 komt ‘droom’ voor in verband met het nachtland: droomend bruinen vrede.
Het motief wordt hier gebruikt t.b.v. de landschapsbeschrijving: het landschap zelf
droomt van uitgestrekte rust en vrede; de ‘droom’ wordt hier niet met ik of geliefde
in verband gebracht. In 8-16 wordt het motief op andere wijze gebruikt: droom der
wimpers 10, omdroomde schreden 14. In beide gevallen gaat het hier om de
karakterisering van de gij, maar dan zoals zij subjectief gezien wordt dóór de ‘ik’.
Hier draagt ‘droom’ bij tot de subjectieve vergroting: voor de ‘ik’ ìs de vrouw in dit
stadium ‘met droom bekleed’. ‘droom’ vestigt ook de nadruk op het subjectieve van
de vergroting.
In 17-19 komt het motief niet voor: de ‘ik’ ziet in deze regels hoe de werkelijkheid
is: de nacht is kort, er is weinig tijd.
In de laatste regels, 20-23, komt de ‘droom’ weer terug: de ‘ik’ vindt een oplossing,
de vlucht in de droom biedt bescherming tegen de kortstondigheid van de nacht.
De ‘droom’ staat hier voor de toestand waarin bèide gelieven zich kunnen bevinden
(droomend zeil 23) èn voor het toevluchtsoord dat zij zoeken (Drooms - kust).
Zo kan men in Bloesem spreken van beeldopeenhoping waar het het motief van
de ‘droom’ betreft. Men ziet echter hoe de functie van het motief in iedere instantie
verschilt en bijdraagt tot de structurering van het geheel. De beeldopeenhoping is
functioneel - afgezien van 23 waar de herhaling lelijk aandoet.

2 Tijd
Het tweede motief, dat van de nacht, dient hier behandeld te worden: in de woorden
‘avond’ en ‘nacht’ wordt immers tijd genoemd.
In 1-7 komt het nachtmotief driemaal voor: de vloeren van den nacht 1, nachtland
3, en den wankelenden boog der nacht 7.
In alle drie deze gevallen 1) wordt de nacht ruimtelijk voorgesteld: als een stolp
staat de nacht over de aarde heengebogen (1 en 7) en 2) maakt het land deel uit van
de nacht (1 en 3). nacht in 1-7 staat geconcretiseerd voor de ruimte en de rust waarin
het landschap verkeert.
In 8-16 vindt men nacht (avond) ondergeschikt aan de vrouwenfiguur. Zij plooit
den avond om haar schouders 8, en zij is gekerfd uit nachtelijk ivoor 9. De avond is
haar attribuut, en de nacht is middel om haar schoonheid mee te beschrijven: de
ruimtelijke functie van de nacht uit 1-7 is verlaten, de nacht wordt hier gereduceerd
tot een aspect van de vrouw, die immers het complete landschap overheerst. Alle
tekenen van ‘nacht’ in het landschap verdwijnen dan ook bij haar komst: er ontstaat
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kleur (blauwen 8, witten 13) en bloei 11 (sterrenbloesems 15). Maar in 17-23 is de
nacht een zelfstandige figuur, die onafhankelijk van de gelieven bestaat en waaraan
zij (door middel van de ‘droom’) moeten zien te ontsnappen.
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In 17-18 wordt de nacht zelfstandig in een allegorie. In 20 wordt de allegorie weer
opgeheven (aan haar eind). Zo wordt ook dit motief, juist door de herhaling en
beeldopeenhoping, cumulatief in het vers functioneel.
Verder speelt de tijd in Bloesem geen grote rol. De verbaaltijd is consistent heden,
en pas na interpretatie wordt duidelijk dat het vers verschillende stadia weergeeft:
in 1-7 is de vrouw nog niet aanwezig, 8-16 ligt dus iets later. De realisatie van de
zelfstandigheid van de nacht moet ook later geschieden dan het stadium van adoratie
in 8-16, en 20-23 is (ws.) een toekomstvisie - de verbaaltijd geeft hiervoor geen
aanwijzingen.

3 Ruimte
De ruimte in Bloesem komt tot stand in de natuurbeschrijving in 1-7. Hier wordt een
specifiek driedimensionaal landschap gegeven (zoomen 5). Ook de nacht wordt in
dit landschap ruimtelijk voorgesteld. In 8-16 wordt dezelfde ruimte totaal in beslag
genomen door de vrouw, die metaforisch vergroot wordt gezien, 10. Over de
subjectieve aard van deze projectie is al gesproken.
In 17-19 wordt dezelfde ruimte nogmaals aangeduid door ons warme schrijden:
schrijden geeft dimensie aan.
In 20-23 wordt de driedimensionale ruimte verlaten voor een visionaire ruimte,
waarbij men wel moet bedenken dat deze in hoge mate metaforisch is: ‘stroom’ en
‘boot’ staan mede voor ‘hartstocht’, en kust 23 geeft vooral ‘rustpunt’ aan, de
toevoeging Drooms omfloersde bewijst trouwens dat het hier om een subjectieve
ruimte gaat.

Samenvatting
Bloesem handelt over een situatie tussen twee geliefden, die verschillende stadia
doorloopt.
Het gedicht begint met een vrij objectieve natuurbeschrijving van de ruimte waarin
het gebeuren zich afspeelt, het nachtelijk landschap, dat gekarakteriseerd wordt als
wijd, rustig, dromerig, warm en vredig. In dit landschap wordt akkeraarde
aangesproken; en de nacht wordt ruimtelijk voorgesteld als een koepel, waar het land
als bodem deel van uitmaakt.
In 8-16 is het gezichtspunt subjectief. De aangesproken figuur is hier de geliefde
(gij 8) die door haar aanwezigheid de aarde verandert in een bloeiend en geurig
geheel. Landschap en firmamenten, aarde en hemel, bewijzen haar eer. De vergroting
van de vrouw in deze regels is geen objectief gegeven in het vers (in 17 maakt zij
deel uit van het paar gelieven, ons), zoals ook blijkt uit de meerwaarden en chiffren
in haar karakterisering, en uit het herhaalde gebruik van het motief ‘droom’. De nacht
is hier aan de vrouw ondergeschikt. Deze tweede fase van het gedicht contrasteert
in vele opzichten met de eerste, en speelt zich af op een later tijdstip.
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In 17-23 presenteert het gezichtspunt van binnenuit. Deze laatste twee strofeïden
constitueren twee verschillende stadia in de ontwikkeling. In beide stadia berust het
initiatief bij de ‘ik’, die zichzelf niet direct noemt (ons), maar door de wijze van
reageren en beleven de vrouw terugbrengt tot zijn niveau: van godin wordt zij geliefde.
In 17-19 treedt, naast ons, de nacht als zelfstandigheid naar voren: zij is een
allegorische figuur, met grijzen mantel, die de kortstondigheid symboliseert waarmee
de gelieven rekening moeten houden. De ‘ik’ vindt een uitweg voor dit probleem in
de laatste, visionaire regels 20-23, die spreken over
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het hartstochtelijk elkander genieten in de ‘droom’, die hier bescherming biedt tegen
de realiteit. Met de nacht wordt zo op dubbele wijze afgerekend (aan haar eind).
De titel kan pas begrepen worden aan de hand van interpretatie. Het woord
‘bloesem’ bergt, in de context, twee verschillende waarden: die van de kortheid,
vergankelijkheid; en die van de bloei, waarmee ook gevoelens van exuberantie en
creativiteit waar het de geliefde betreft, en hartstocht (vouwen - open 21-22) worden
uitgedrukt. De hartstocht-noties worden versterkt door de ‘boot/stroom’-metaforen
in de laatste regels, die op lichamelijke hartstocht duiden, in aansluiting met aêr gekust 21 en bloed 22. Het motief van kortstondigheid in Bloesem dient in het vers
verbonden te worden met de nacht in 18 en 19. Ondanks het positieve einde vormt
dit vierde stadium nogal een anticlimax, die bovendien vrij lelijk is uitgewerkt. Zo
is bv. het herhaalde ‘droom’ in 23 net te veel: zonder deze regels is de
beeldopeenhoping in het gedicht functioneel. Zowel het motief van het ‘land’ in 1-3
als van de ‘nacht’ en de ‘droom’ in het hele gedicht, verhelderen, juist door de
verschillende manieren waarop de woorden metaforisch functioneren, de ontwikkeling
in fasen en daarmee de totale structuur.

Eindnoten:
1. Mogelijk speelt het duitse ‘Fluren’ (velden) mee. Deze veronderstelling lijkt te waarschijnlijker
daar deze regels door Trakl zijn beïnvloed, hoewel ik het woord ‘Fluren’ bij Trakl niet heb
aangetroffen. Bv. Die Raben 5-7 O wie sie die braune Stille stören, / In der ein Acker sich
verzückt, / Wie ein Weib, das schwere Ahnung berückt (Trakl p. 7).
2. Zie bv. Vlam 2, Wacht 2.
3. De kleur komt maar éénmaal voor in de bundel, Das Tor 7 braune barke. Zie hoofdstuk III
2.2.4.
4. Zie Bloei 1, Gang 4.
5. Cf. Virgo 3 tinnen licht.
6. Zie het onderzoek naar de tijd.
7. Een interpretatie ‘zwart ivoor’ lijkt onwaarschijnlijk: de ‘U’ zou donker van huid zijn?
8. De vergroting in Bloesem is van andere aard dan die tot nu toe, in ‘Ruimteschemer’, werd
aangetroffen: de ‘U’ wordt aards vergroot, niet kosmisch. Cf. bv. Verhevene, Stroom. Zie ook
de interpretatie van firmamenten 15.
9. Ook in andere verzen uit de bundel wordt ‘schemer’ met chiffrewaarde gebruikt, zie bv. Blauwe
tocht I 17 en Invocatio 15. Nu vormen andere vindplaatsen geen bewijs voor chiffrekarakter.
Toch is het voor de specifieke waarde van een chiffre vaak nodig te vergelijken buiten de context
van het gedicht zelf, niet om de bewijsvoering te leveren, maar voor bevestiging.
10. Cf. Blauwe tocht, Blauwe tocht I 10, Das Tor 4.
11. Zie de interpretatie van Bloei.
12. Zie Verhevene 5.
13. Niet in Van Dale.
14. Deze wijze van beeldvorming treft men in dit gedicht voortdurend aan: het gebeurt ook met
‘land’ in 1-3, en met ‘nacht’ in het hele gedicht.
15. Toch maakt deze dubbele aangesproken persoon aannemelijk, dat Bloesem in twee fasen ontstaan
zou zijn.
16. In latere versies zijn 20-23 weggelaten, hetgeen het vers ten goede komt, 20-23 hebben iets van
een anticlimax en zijn ook verder weinig fraai.
17. Zie de interpretatie van Bloei.
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18. In bijna elk gedicht over de geliefde, of gelieven, keert dit motief van ‘mildheid, sluier’ e.d.
terug.
Cf. Wacht 8, 9; Blauwe tocht I 7 en 16; Invocatio 14.
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12 Smaragd aant.
Atomistische interpretatie
citaat

Vergilius, Aeneis I 319: [...] dederatque
comam diffundere ventis.1.

1. Uw

Introduceert de lyrische situatie: een U
wordt aangesproken, d.w.z. het
gezichtspunt is een ‘ik’, hoewel dit zich
tot 20-21 niet als zodanig manifesteert.

oogen

De aangesproken persoon is een
menselijk wezen, of wordt als menselijk
wezen (metaforisch) voorgesteld. De
context van het hele gedicht laat deze
laatste veronderstelling echter niet toe.

in den nacht

Deze bijwoordelijke bepaling staat tussen
komma's middenin de regel. Waarmee
moet hij verbonden worden?
1. ‘in de nacht zijn uw ogen’ enz.: zoals
de regel nu begint, krijgt uw oogen de
functie van een nadrukkelijke introductie.
2. ‘uw ogen zijn zachte ruiten in de
nacht’:
Als in den nacht aan het eind van de regel
stond, zou de nadruk die ruiten in de
gegeven positie krijgt, wegvallen.
De plaatsing van de bijwoordelijke
bepaling is functioneel: het eerste en
laatste gedeelte van de regel wordt
gereleveerd. Uw oogen en zachte ruiten
staan spiegelend tegenover elkaar,
hetgeen hun semantische verbondenheid
versterkt.

zijn

De ‘is’ metafoor ‘uw ogen zijn zachte
ruiten’ wordt verzwakt door de positie
van de bijwoordelijke bepaling: in den
nacht fungeert a.h.w. als een restrictie:
‘alleen in de nacht’.

zachte

ruiten kan geïnterpreteerd worden als 1.
‘ramen’; 2. ‘ruitvormig’. In het eerste
geval komt via oogen een synesthetische
metafoor tot stand, zachte kan dan,
verschoven, oogen met ruiten verbinden,
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evenals zijn al doet. De waarde van zachte
is dan visueel: ‘het licht dat door de ruiten
schijnt is zacht’.
In de tweede interpretatie is de
synesthetische metafoor minder
uitgesproken (zachte kan niet zonder
meer op ‘ramen’ worden toegepast, maar
wel op ‘ruitvormige dingen’), maar
anderzijds ligt aansluiting met de titel hier
meer voor de hand: de ruitvormige
geslepen vlakken van een smaragd. zachte
geeft dan meteen een verschil aan tussen
‘U’ en smaragd: de laatste is niet ‘zacht’.
Overigens wordt deze indruk in 2 weer
tegengesproken door gevaren.
ruiten

Ook in de tweede interpretatie mag ruiten
niet uitsluitend als verwijzing naar de titel
worden opgevat: in de nabije context
blijft het metaforisch functioneren bij
oogen.2.

2. groene

Tweede verwijzing naar de titel, en wel
naar de kleur van de smaragd.
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gevaren

introduceerde één van de belangrijke
motieven (zie ook geroofd 8, heulend 13)
waarmee de ‘U’ wordt gekarakteriseerd.
In de context van deze regels (zie 3 doen
dralen) moet gevaren geïnterpreteerd
worden als ‘gevaarlijke
aantrekkingskracht’.

in - brauwen

maakt groene gevaren een bijstelling bij
oogen. Het beeld is visueel doorzichtig:
de wenkbrauwen markeren de bovenrand
van de nis waarin de ogen liggen.
brauwen doet traditioneel-dichterlijk aan.
(Van Dale: ‘poëtisch’.) De context
verschaft dubbele informatie voor de
interpretatie van groene met het
abstractum gevaren: de bijwoordelijke
bepaling in - brauwen, en de komma na
1.

3. die

Waarmee die grammaticaal moet worden
verbonden is niet op het eerste gezicht
duidelijk. De komma na 2 maakt
onwaarschijnlijk, dat die refereert aan
brauwen. Rest als mogelijkheden oogen,
ruiten en gevaren, waarvan de laatste,
gezien de afstand van de beide andere
woorden tot die, 't waarschijnlijkst is.
Overigens slaat gevaren direct terug op
ruiten en oogen, zodat welke verbinding
men ook de voorkeur geeft, die in de
praktijk op alle drie betrekking heeft.

avonden

worden bezield door dralen (zie interpr.
dralen).

dralen

De context geeft geen explicatief
uitsluitsel, als bv. ‘dralen met iets’. De
verklaring van dralen moet dus in
avonden zelf gezocht worden.
Redenerend vanuit de gedachte, wat
avonden doen als zij niet dralen, is de
interpretatie mogelijk: ‘overgaan tot
nacht’, ‘plaats maken voor nacht’. Een
interpretatie ‘het wordt maar geen nacht’
spreekt echter 1 tegen. 1 en 3 kunnen
worden verzoend als men ‘avond’ en
‘nacht’3. als elkaars synoniemen ziet voor
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wat betreft de aanduiding van het tijdstip
van het etmaal. avonden is hier verder
geen synoniem van nacht.
in den nacht was louter tijdaanduiding,
terwijl avonden hier bezield worden
voorgesteld: het woord is tot op zekere
hoogte ontdaan van de lexicale betekenis.
Zo moet de interpretatie dus gaan in de
richting van ‘de avonden blijven, staan
stil, wachten’. Deze interpretatie heeft zin
in de context: gevaren krijgt de notie
‘lokkend’, die verklaart dat avonden ‘de
tijd vergeten’. Geparafraseerd: ‘uw ogen
maken dat de tijd stil staat, creëren een
illusie van eeuwig avond’. Een motief
van ‘heersen over de tijd’ komt in deze
regel tot stand.
aan

De bezieling van avonden wordt
doorgezet: aan leidt een plaatsbepaling
in.

hun huif

a. sc. ‘Van de avonden’. De
bijwoordelijke bepaling zou dan als een
soort attribuut bij avonden geïnterpreteerd
moeten worden, ‘de huif van de avonden’,
één raadselachtig geheel.
b. sc. ‘van de ogen’. Deze interpretatie
heeft zin, omdat huif dan terugslaat op de
nis der brauwen, die inderdaad een
overkapping vormt: ‘de avonden dralen
aan de huif van uw ogen’.

4. hebt

Overgang van onvoltooid tegenwoordige
tijd naar voltooid tegenwoordige tijd: 1-3
gaf een aan een bepaalde tijd (in den
nacht) gebonden beschrijving van de
ogen, zoals ze zich op dat moment aan
de ‘ik’ voordeden. Hier begint een
karakterisering van het hele wezen van
de ‘U’.
Hoewel nergens expliciet wordt gesteld
dat de ‘U’ een vrouw is, mogen we dit uit
de aard van de beschrijving en het citaat
van
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Vergilius toch wel aannemen.
geslepen

Derde verwijzing naar de titel: het slijpen
van een edelsteen geschiedt ter
verfraaiing en verhoging van de waarde.
Via deze verwijzing is geslepen in de
context functioneel: ‘de mond ontleent
zijn fraaie lijnen aan het licht’.

op het licht

Deze regel is gebouwd op twee
metaforen, er treedt beeldcontaminatie
op: mond roept edelsteen, smaragd op als
metafoor bij geslepen, en geslepen doet
een hardere stof (diamant) veronderstellen
waarop het juweel geslepen wordt. licht
is dus een directe metafoor (voor ‘iets als
diamant’), maar functioneert ook
niet-metaforisch (zie interpr. kustet).

5. toen

doet episch aan, schijnbaar verwijzend
naar een bepaald moment in het verleden.
De context geeft geen bevestiging
hiervan. Men kan toen enz. het best
interpreteren als 1. ‘gij hebt het gekust’;
of 2. ‘door het te kussen’. De eerste
interpretatie doet onrecht aan de directe
wijze waarop toen 5 aan 4 verbindt; de
tweede geeft alleen een causale verklaring
en zou 5 een stoplap maken t.o.v. 4. 5
geeft nl. wel degelijk nieuwe informatie,
en functioneert ambigu, door beide
interpretaties tegelijk geldig te laten zijn.

het

sc. licht.

kustet

archaïsche vorm, cf. brauwen.
kustet geeft als nieuwe informatie een
emotionele relatie tussen mond en licht,
die anders is dan alleen geslepen zou
aangeven: ‘mond en licht zijn verwant,
er is een verband tussen beiden dat
zichtbaar is: de mond heeft iets van de
kwaliteit van het licht’.

6. en

zet de beschrijving voort.

in

kan zowel ‘in’ als ‘tijdens’ representeren:
‘in de armen van’, ‘tijdens de omarming’.
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bonzende

Cf. ‘bonzend hart’. bonzende kan
omschreven worden als ‘hartstochtelijk,
onstuimig kloppend’. Maar het auditieve
betekenisaspect mag niet worden
verwaarloosd. Nu kan omarming / van
zowel ‘uw omarming van’ als ‘de heuvlen
omarmen U’ betekenen. (zie interpr. van).
bonzende geeft door de geluidswaarde
eventueel een aanwijzing: een ‘diep, dof
herhaaldelijk geluid’ is beter toepasbaar
op heuvlen dan op gij. bonzende krijgt
naast heuvlen ook de waarde van
‘specifiek aards, oerkrachten losmakend’.

omarming

cf. kustet: niet alleen met het licht heeft
de ‘U’ een liefdesrelatie, ook met de
aarde zelf.

7. van

a. ‘uw omarming van’: ‘heuvelen worden
omarmd.’
b. ‘de omarming van’: ‘heuvelen
omarmen’.
De eerste interpretatie constitueert een
completere parallel met 4-5: beide malen
zou de ‘U’ in de liefdesrelatie het
initiatief nemen en er van profiteren. in
en bonzende wijzen echter op de tweede
interpretatie als de meest integrabele.

bronzen

De kleurwaarde van bronzen kan een
(vierde) verwijzing naar de titel
constitueren.
bonzende en bronzen hebben behalve de
assonance ook een betekenisrelatie
gemeen: de klank van bonzende kan zeer
goed met bronzen (metaallegering-notie)
in verband gebracht worden. Dan staat
bronzen hier niet alleen voor de kleur van
de heuvlen maar ook voor hun aardse,
auditieve kwaliteit.

8. glans

Variërend worden 4 en 5 herhaald (zie
ook gij hebt 4 - hebt gij 8):
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gelijk de vrouw iets van de kwaliteit van
het licht zich heeft toegeëigend in een
intieme verhouding, zo wordt haar de
glans toegekend der verten, die kennelijk
aan de heuvlen behoort. Tevens is glans
een vijfde verwijzing naar de titel: ‘de
glans van de edelsteen’.
geroofd

De positie aan het einde van de regel
releveert dit woord, dat wel ongunstige
betekenisaspecten heeft. Dit zich
toeëigenen van eigenschappen die aan de
natuur toebehoren, karakteriseert de
vrouw als ‘hevig levend’, maar ook als
onbetrouwbaar en daardoor fascinerend.
gevaren 2 sluit hierbij aan.

9. heimelijkste

verklaart glans: de meest verborgen,
geheime, raadselachtige verten bezitten
de glans van de lokkende
geheimzinnigheid, die ook de ‘U’ bezit.

verten

Het meervoud is, bij heimelijkste, minder
specifiek dan ‘verte’. Cf. ook ‘lokkende
verten’.

10. en

vervolgt hebt gij - geroofd.

van het kruid

10 en 11 zijn chiastisch t.o.v. 8 en 9
opgebouwd: hier wordt eerst de beroofde
instantie genoemd, daarna de buit. kruid
verwijst door de kleurwaarde naar de titel
(zesde maal). De afwisseling voorkomt
eentonigheid bij de drie lijdende
voorwerpen van hebt - geroofd.

wilden

is verschoven op kruid toepasbaar. De
positie als bijvoeglijk naamwoord bij
geur neemt de notie ‘wild’ op bij de aan
de vrouw toegeschreven eigenschappen
(cf. met ‘en van het wilde kruid de geur’),
zodat wilden geur eigenlijk een tweetal
kenmerken geeft: ‘zij bezit de wilde,
essentie van het kruid, èn van de geur
ervan’.

11. en

is t.o.v. 10 parallel gebouwd.

woud

Ook hier alludeert het betekenisaspect
‘groen van kleur’ aan de titel (7e maal).
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smart

Nu is het object niet een uiterlijke
eigenschap, maar een gemoedsgesteldheid
als eigenschap, die het woud kennelijk
bezit. Wil men smart interpreteren, dan
moeten de eigenschappen van woud
worden nagegaan om te zien welke met
het woord smart kan/kunnen worden
weergegeven.
Men kan smart in verband brengen met
de hier belangrijke, herhaalde
kleurwaarden (glans - verten, kruid,
woud), waarvan het woud de donkerste
kleur bezit: smart zou in associatie met
de donkergroene kleur kunnen gebracht
worden en in tegenstelling staan tot glans
en wilden geur die met lichte kleuren in
verband worden gebracht. Zo ontstaat een
contrast tussen ‘wild’ (‘opwindend’) en
smart (‘somberheid’) dat de complexiteit
van haar psychische componenten
weergeeft.
Toch geeft de context weinig
aanwijzingen waarom smart en woud met
elkaar verbonden moeten worden. Het
woud is kennelijk smart, symboliseert
smart, melancholie.

12. o

Deed de beschrijving tot dusver nog vrij
objectief aan, nu geeft de ‘ik’ blijk van
zijn emotionele betrokkenheid.
o wordt hier als uitroep gebruikt, terwijl
datgene wat de uitroep heeft veroorzaakt
na o wordt genoemd.4.

wanden

Achtste verwijzing naar de titel. Een
relatie tussen ‘smaragd’ en wanden ligt
zelfs meer voor de hand dan die tussen
‘vrouw’ en wanden.
In de directe contextuele combinatie moet
wanden, disjunct, wel
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voor ‘buitenkant’, ‘oppervlakken’ staan.
huiverend

a. ‘de bekleding van uw wanden huivert’;
b. ‘uw wanden zijn bekleed met huiver’;
c. ‘uw wanden zijn op huiverende wijze
(aarzelend, eerbiedig) bedekt’;
d. ‘de bekleding van uw wanden doet
huiveren’.
ad a: Deze interpretatie zou impliceren
dat de vrouw huivert, hetgeen niet
integrabel is in haar karakterisering
waarin juist voortdurend benadrukt wordt
dat zij zich dingen (min of meer
onrechtmatig) toeëigent.
ad c: Deze interpretatie roept de
onbeantwoordbare vraag op: ‘door wie?’
Er blijven dus twee interpretaties over,
geparafraseerd:
1. ‘uw huid huivert, is vloeiend, in
beweging, siddert van leven’.
2. ‘uw huid doet huiveren’. In dit geval
geeft huiverend de gemoedsgesteldheid
van ‘ik’ weer, hetgeen na o plausibel is.
Maar beide interpretaties zijn mogelijk.

betogen

sc. ‘bekleed’. wanden kunnen niet voor
‘huid’ staan, aangezien betogen dan
kleding zou impliceren, terwijl het
gedicht juist gaat over de essentie van de
vrouw. ‘de wanden zijn betogen met
huivering’. De uitroep releveert drie
gegevens: haar omtrekken, de huivering,
en de huid.

13. en

De zin (13-14) heeft geen persoonvorm
(‘is’, ‘hebt gij’). De elliptische
constructie, versterkt, evenals in 12, de
emotionele indruk die de regels 12-14
maken, zie ook o. De beschrijving van
een toestand (4-11) maakt plaats voor de
weergave van een emotie (als in 1-3).

naden

Na een allusie aan de vlakken van de
edelsteen (wanden), nu (9e verwijzing
naar de titel) de lijnen die die vlakken
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markeren. Wederom is de toepasbaarheid
in de directe context enigszins
raadselachtig. Het beeld moet m.i. gezien
worden als voortzetting van betogen: in
de bekleding van haar wanden bevin den
zich naden. Visueel: gaf 12 de
oppervlakte van haar huid aan, hier gaat
het om de omtrekken van haar lichaam.
Tevens heeft naden de waarde van
‘diepste, geheimste gedeelten’.
heulend

Het ongunstige betekenisaspect van
heulend is een voortzetting van het
roof-motief (4-11), hoewel een
interpretatie ‘schuilend’ ook mogelijk is.
In verband met naden: ‘het vuur is zó in
de naden ingevoegd, dat het er zich mee
samenvoegt, met haar samenspant’. De
parallelle constructies heulend ingevoegd
en huiverend betogen wijzen ten aanzien
van laatstgenoemde op interpr. 2 van
huiverend, hetgeen echter de andere niet
uitsluit.

14. het vuur

der nachten is onderwerp van ingevoegd;
ook mogelijk is een interpretatie met
verzwegen persoonsvorm en onderwerp
‘hebt gij’. Dan is het - nachten object.
Voor de laatste interpretatie pleit de
context 4-12 waar de ‘U’ telkens zelf zich
de eigenschap van iets anders toeëigende.
‘is’ als persoonsvorm is echter
consistenter met de vorige ellips.
vuur fungeert ook binnen het
smaragd-motief (tiende verwijzing).

die

sc. de nachten.

die - besliep

verklaart vuur. uw lust is onderwerp van
besliep, die lijdend voorwerp. Parafrase:
‘uw lust/U in uw lust besliep/sliep met
de
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nachten, en het vuur daaruit is in uw
naden ingevoegd’. besliep na kustet en
omarming is de derde uitwerking van het
sexuele motief: de vrouw slaapt met de
natuur.
15. gij hebt

Een voortzetting van de beschrijving als
in 4-11, met identiek begin.

den wind

Zie citaat: dederat enz; deze regel gaat
echter een stap verder dan bij Vergilius:
deze vrouw geeft niet aan de wind maar
néémt zelf de wind: ‘heur haar heeft de
essentie van de wind’.

gevangen

cf. geroofd. Concretiseert wind.

16. en

16 en 17 staan chiastisch ten opzichte van
15, evenals 10-11 ten opzichte van 8-9.
15-17 doet denken aan 4-11, maar er is
een verschil: hier wordt telkens een aspect
van de vrouw genoemd (haar, bloed,
stem) mèt de geroofde eigenschap, als in
4-5, terwijl 6-11 geen onderdelen van het
uiterlijk specificeren maar meer
kwaliteiten van de vrouw als geheel
beschrijven.
De afwisseling tussen de strofeïden
(momentopname 1-3; beschrijving 4-11;
emotie 12-14; beschrijving 15-17)
voorkomt monotonie. Cf. bv. wanneer
15-17 na 11 zou zijn geplaatst.
Bovendien verschilt 4-11 van 15-17 in
zoverre, dat hier niet een aspect van de
natuur wordt geroofd, maar de natuur
zèlf. In de lineaire beschrijving wordt zo
toch iets van een climax aangebracht.

bloed

Ws. niet letterlijk te nemen: bloed kan
staan voor ‘leven, essentie’. Een sexuele
interpretatie5. is in combinatie met avond
niet waarschijnlijk.

avond

De waarde van dit woord is op zichzelf
niet duidelijk. Welke kwaliteit bezit de
avond gemeenschappelijk met de ‘U’?
Men denkt aan 2, maar het beeld gaat
verder: de avond wordt hier gezien als
een onderdeel van de vrouw zelf. De
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waarde kan benaderd worden vanuit een
tegenstelling, nl. ‘avond-dag’: ‘de
donkere, geheimzinnige tijd’. Zie ook
nachten 14.
vastgehecht

Weer een ‘roof’ beeld. Cf. ingevoerd 3,
maar vastgehecht gaat verder:
‘onlosmakelijk verbonden’.

17. stem

Zij spreekt niet in dit gedicht, en de
beschrijving suggereerde tot nu toe een
zekere afstand tussen ‘U’ en ‘ik’. Hier
lijkt wel sprake te zijn van een
herinnering aan haar stem.

zee

Mogelijk moet hier niet alleen aan het
geluid van de zee, maar ook aan de kleur
worden gedacht. Ongetwijfeld zal een
‘elementaire kwaliteit’ bedoeld zijn.

18. een

moet wel betrekking hebben op de ‘U’,
waarover dan nu in de derde persoon
wordt gesproken. 18-20 geeft een
afstandelijker samenvatting van het
voorafgaande.

gele

De kleurwaarde is noch op de titel, noch
op de vrouw zoals zij is gekarakteriseerd,
makkelijk toe te passen. Toch heeft gele
m.i. hier geen chiffrewaarde.6. Wil gele
anders dan als hypothetische haarkleur
toepasbaar zijn, dan moet het gezien
worden als de kleur van het licht (zie 4
licht, 8 glans, 14 vuur).
gele geeft dan vnl. ‘glans, licht’ aan; de
ombuiging van deze kwaliteiten tot een
specifieke kleur wordt veroorzaakt door
bloem.

bloem

Directe metafoor voor ‘vrouw’. Twee
noties van bloem komen overeen met het
in de vorige regels gegeven portret: de
sierlijkheid, en de aardsheid, de band met
de natuur.

die - ving

zie nl. 4-17: heuvlen, verten, woud, zee,
kruid suggereert ruimte, evenals nachten,
avond en wind. Deze regel geeft dus een
samen vat-
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ting van de vorige. ving herhaalt geroofd,
ingevoegd, gevangen, vastgehecht. Als
totaal is de regel ook een verwijzing naar
de titel: de smaragd die door de veelheid
van doorzichtige vlakken de indruk maakt
het licht van alle kanten tot zich te
trekken.
19. en

7.

deze

sc. alle ruimten

mengend

Het beeld is voortdurend ambigu want
heeft tegelijkertijd betrekking op de titel,
Smaragd: ‘zoals een prisma zonlicht
opvangt uit alle richtingen’, maar ook op
de vrouw: ‘haar wezen is een vermenging
van de essentie van alle ruimten’.

waaiende

moet op bloem betrokken worden.
a. ‘op waaiende wijze, als de wind,
vergiet ook zij de ruimten’;
b. ‘terwijl zij zelf, de bloem, waait,
onderhevig is ààn de wind’.
De eerste interpretatie presenteert de ‘U’
zelfstandiger. Ws. is overigens
‘waaierende’ mede geïmpliceerd.
‘een prisma dat het licht scheidt in de
verschillende kleuren’.

vergoot

De onvoltooid verleden tijd is hier
merkwaardig.8. Curieus is ook, dat er geen
lijdend voorwerp staat bij vergoot.
Waarschijnlijk is deze zowel lijdend
voorwerp bij mengend als bij vergoot; de
alternatieve oplossing zou zijn een
reflexief geïnterpreteerd ‘zich vergoot’,
hetgeen in de context onwaarschijnlijk
is: de menging van ruimte wordt
vergoten, niet de bloem zelf.
20. aan - ruimten

sc. ‘straalde ook zij de essentie van haar
wezen uit naar alle kanten’. ruimten moet
wel betekenen dat de omgeving, de natuur
maar ook de toeschouwer, op hun beurt
weer onder de invloed komen van haar
eigenschappen.
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21. wuivende

Een verwijzing naar waaiende is
onwaarschijnlijk: in 19 ging het waaien
van haar uit, en hier is zij eraan
onderhevig. Want op de vrouw is
wuivende moeilijk toepasbaar: waarom
zou zij wuiven, en naar wie - naar de ‘ik’?
wuivende kan op bloem slaan, en via
bloem op de vrouw, en noties van gratie
en soepelheid willen oproepen.

wij

Cf. mijn 22!9.

groeten

De afstand, al gesuggereerd in 18-20, is
nu ook emotioneel een feit: in deze regel
wordt afscheid van de betoverende indruk
genomen.

zeer mild

geeft de gemoedsgesteldheid van de ‘ik’
weer. Ondanks de positieve betekenis van
het woord doet het toch enigszins
afstandelijk aan, na de niet geringe
emotionele betrokkenheid in 12-14, en
überhaupt in het hele vers. Deze regel
reduceert het beeld van de circe-achtige,
met een edelsteen te vergelijken vrouw,
en daarmee alle voorgaande regels.

22. mijn venster

Een wat makkelijke directe metafoor:
‘mijn oog’. De allusie aan ruiten 1 is niet
functioneel waar het daar om haar oogen
ging.

was

sc. ‘is niet meer’.

een oogwenk

Dwz. de tijd die nodig was voor de
beschrijving 1-20. Waarschijnlijk heeft
oogwenk de directe metafoor veroorzaakt,
om tweemaal ‘oog’ te vermijden.

gansch ontroerd

In de regels hiervoor, 18-20, kan geen
aanleiding worden gezien voor deze
omslag van gevoelens.
Nu is vergoot al in de verleden tijd
gesteld: mogelijk geeft dit aan dat in 19
de betovering al ‘voorbij’ was. Want voor
18 geeft het vers hier en daar wel degelijk
negatieve aanwijzingen: gevaren 2,
geroofd 8, heulend 13 - het hele
roofmotief; de herhaaldelijke sexuele
allusies:
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kustet 5, omarming 6 en zeker 13-14.
Desondanks maakt de ironisch
aandoende10. afstand in 21-22 een
plotselinge indruk. De laatste twee regels
vormen een anticlimax.
SMARAGD

In de interpretatie is dikwijls naar de titel
verwezen: ruiten 1, groene 2, geslepen
4, bronzen 7, glans 8, kruid 10, woud 11,
wanden, naden 13, vuur 14, alle ruimten
ving 18, vergoot 19. De titel en de hier
geciteerde woorden zetten het gedicht in
een kader: de beschreven vrouw wordt
Smaragd genoemd, en vertoont ook
uiterlijk en eigenschappen van een
smaragd. Titel en thema mogen niet
worden geïdentificeerd (vrouw =
smaragd) want het beeld dat titel en
smaragd-noties in het gedicht oproepen,
staat in dienst van het thema: de vrouw
is àls een smaragd.

citaat

Het citaat van Vergilius vormt een
aanvullende aanwijzing voor de
interpretatie van de titel: de smaragd die
de titel noemt, is een vrouw. Het citaat
bij Vergilius heeft betrekking op Venus,
wanneer zij Aeneas verwelkomt op de
kust van Carthago (zie ook interpr. wind).
Door dit citaat is ‘Venus’ mede
geïmpliceerd in het gedicht.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
De belangrijkste in Smaragd genoemde persoon is de gij. De ‘ik’/ wij komt/komen
er schijnbaar in veel mindere mate aan te pas: in feite is het natuurlijk de visie van
het gezichtspunt òp de vrouw, waar het in dit gedicht om gaat.
Raadselachtig is het gebruik na elkaar van het persoonlijk voornaamwoord eerste
persoon meervoud en enkelvoud, wij 21, mijn 22.
Het vers zelf geeft in 1-20 nauwelijks aanknopingspunten om deze wisseling in
persoon te verklaren: uiteraard veronderstelt een aangesproken persoon gij
voortdurend een ‘ik’, maar het gezichtspunt wordt in 1-20 nergens expliciet genoemd.
De nabije context (18-20) geeft een mogelijke verklaring voor het wij in 21, maar
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deze is m.i. toch onbevredigend: interpreteert men aan nieuwe ruimten 20 als, in
parafrase ‘de betovering uit de natuur geroofd straalt gij uit in uw omgeving’, dan
zou wij een mededeling namens die omgeving kunnen zijn, in aansluiting op nieuwe
ruimten; een omgeving, waar het gezichtspunt zich onder schaart; daartegenover is
dan de ontroering in 22 natuurlijk een meer individuele kwestie, die met mijn moet
worden uitgedrukt.
Het gezichtspunt, zoals gezegd, is een ‘ik’, indirect genoemd in 22, die in de
aanspreekvorm een beschrijving van een vrouwenfiguur geeft. Er is afstand: een ‘ik’
kan niet in een ‘U’ kijken, de presentatie geschiedt van buitenaf - behalve in 21, 22
waar (uiteraard) van binnenuit wordt gepresenteerd.
Wèl is de ‘ik’ bij de beschrijving betrokken, zowel in het positieve gedeelte van
het vers (1-20), als in het slot (21-22): Smaragd is een subjectief gedicht.
Het gezichtspunt probeert een enkele maal een schijn van objectiviteit te wekken.
Zo bv. door de indirecte introductie van zichzelf in de slotregel: mijn; door de stellige
wijze van beschrijven in directe metaforen: gij hebt, uw oogen - zijn;door een
vergroting van afstand met een verkleinende metafoor in 18-20: een gele bloem. Dit
neemt echter niet weg dat het gezichtspunt voortdurend subjectief interpreteert, in
woorden die indrukken of emoties aangeven: zachte ruiten 1, groene gevaren 2,
wilden geur 10 enz.; ook wordt de enumeratieve beschrijving
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gij hebt 4-11 onderbroken door de lyrische regel o, uwe wanden e.v., waar de
betrokkenheid groter is; huiverend kan dan ook emotioneel op het gezichtspunt van
toepassing worden geacht. De totale subjectiviteit neemt dus in het gedicht toe en
af, verschilt gradueel zonder dat de situatie van de ‘ik’ verandert. Deze wisselende
subjectiviteit doorbreekt de indruk van voortdurende opsomming, die Smaragd als
louter beschrijving zou hebben gemaakt.
De overgang naar 21-22 is niet zo fraai. Er is hier geen afstand: de ik spreekt over
zichzelf, van binnenuit; in 21 in algemenere termen, in 22 specifiek op zichzelf
betrokken.
Op de wijze waarop de ‘U’ gekarakteriseerd wordt kan hier niet uitvoerig worden
ingegaan: het hele gedicht 1-20 is karakterisering. Wel zijn er een paar motieven,
die de ironisch aandoende omslag van het gezichtspunt in 21-22 mogelijk verklaren.
Op het eerste gezicht namelijk, is de beschrijving positief: alle aspecten van de
natuur worden de vrouw toebedeeld. Daartussen echter lopen twee series aanduidingen
van het tegendeel, ingeleid door gevaren in 2.
1. Het roof-motief. Weliswaar staat geroofd pas voor het eerst in 6, maar
retrospectief interpreterend wordt dezelfde relatie die in 6 tussen de vrouw en
‘de glans der verten’ wordt gelegd door geroofd, ook in 4 gelegd tusssen haar
en het licht. geroofd wordt bovendien driemaal geïmpliceerd: 10 en 11 staan
ook onder invloed van geroofd. Het motief wordt gedurende de gehele
beschrijving herhaald: heulend ingevoegd 13, gevangen 15, vastgehecht 16 en
17, en ten slotte ving 18.
2. Het sexuele motief. Dit motief komt driemaal voor, in combinatie met het
roof-motief, en versterkt de waarde van dit laatste nog: de beroving heeft
herhaaldelijk plaats gehad in liefdessituaties, hetgeen de vrouw karakteriseert
als een Circe. Zie: kustet 5, omarming 6, besliep 14.
Ten slotte een opmerking over de relatie vrouw-edelsteen. Het gezichtspunt beschrijft
niet tegelijk een vrouw en een smaragd,11. aangezien de passages die direct naar de
titel lijken te verwijzen, in de context duidelijk maken dat het hier om een menselijk
wezen gaat: altijd wordt de vrouw in eerste instantie bedoeld, pas in de beschrijving
van de vrouw heeft de vergelijking met de edelsteen zin (bv. ruiten → oogen 1;
geslepen → mond 4 enz.).

2 Tijd
De verbaaltijd in Smaragd wisselt nogal eens.
1-3 onvoltooid tegenwoordige tijd; 4-17 voltooid tegenwoordig, behalve de
onvoltooid verleden tijd 14; onvoltooid verleden 18-20; onvoltooid tegenwoordig
21, voltooid verleden 22.
Over het algemeen levert deze wisseling geen moeilijkheden op. De beschrijving
komt op gang in 1-3, met verbaaltijd heden: het gezichtspunt ziet de vrouw en spreekt
haar toe. De lyrische situatie verandert niet: in 21 speelt hetzelfde heden (uiteraard
iets later), waarin de ‘ik’ afscheid neemt. Dat het iets later is, nà de beschrijving,
klopt met de voltooid verleden tijd in 22: was-ontroerd.
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De voltooid tegenwoordige tijd in 4-17 is ook verklaarbaar: zij bezit een aantal
eigenschappen en verworvenheden die worden opgesomd door middel van de wijze
waarop zij zich die verworven hééft.
besliep is een variant, die in wezen geen andere tijdlaag aangeeft. Problematisch
is alleen 18-20: ving en vergoot. ving kan ook als variant gezien worden op de voltooid
tegenwoordige tijd, of als samenvatting van alle vang-noties in het voorgaande (het
roof-motief), maar met vergoot 19 ligt het anders. De verklaring
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die hier m.i. voor gegeven moet worden, is de volgende: vergoot slaat terug op de
tijd, waarin zij haar charmes uitstraalde, en de ‘ik’ daarvoor ontvankelijk was, d.w.z.
op 1-17. Dit betekent, dat het latere tijdstip in het heden, dat het losmaken van de
betovering in 22, in feite al in 19 is aangebroken: de nieuwe ruimten zijn er niet
gevoelig meer voor. Fraai is vergoot echter niet.
Zo geïnterpreteerd, kan men de tijdsstructuur in Smaragd als volgt kort
samenvatten: het gedicht speelt in een zich opschuivend heden, waarin twee stadia
kunnen worden onderscheiden: betovering 1-17, en het einde ervan 18-22. Over de
aard van dit heden kan nog iets meer worden gezegd naar aanleiding van woorden
in Smaragd die tijd noemen: nacht 1, avonden 3, nachten 14 en avond 16, waarvan
de eerste twee moeten worden geïnterpreteerd als tevens tijdsaanduiding: ‘het is
avond’. nachten 14 en avond 16 zijn onderdeel van de karakterisering, maar geven
wel hetzelfde tijdsstip aan: 14 en 16 ontkrachten 1 en 3 niet.

3 Ruimte
Expliciet zijn er geen aanwijzingen omtrent de ruimte in Smaragd. Men kan
aannemen, dat de beschreven situatie tussen een gij en een ‘ik’ zich in een
driedimensionale ruimte afspeelt, maar deze functioneert niet in het vers, behalve
als de afstand tussen beiden die ook in de presentatie van het gezichtspunt tot uiting
komt. Wel wordt een enorme subjectieve ruimte gecreëerd door de karakterisering:
licht, heuvlen, verten, kruid, woud, wind, zee: kortom alle ruimten. Deze evocatie
van de totale natuur mag niet een vergroting heten: de vrouw wordt niet vergroot.12.
Er is dus wel ruimtesuggestie, die echter niet, als bij een vergroting, eendimensionaal
van aard is.

Samenvatting
Smaragd is een weinig complex gedicht, bestaande uit een lang beschrijvend gedeelte
en een (impliciet) oordeel van het gezichtspunt aan het slot. Het gezichtspunt beschrijft
subjectief het uiterlijk en de aard van een vrouw, die via verwijzingen naar de titel
en via de titel zelf vergeleken wordt met een smaragd. De beschrijving is in hoge
mate lineair, met herhalingen op velerlei niveau: inhoudelijke (het roof-motief),
ritmische, syntactische (gij hebt), stilistische (chiasmen gevolgd door herhaling).
Een eventuele dreiging van eentonigheid wordt doorbroken door de onregelmatige
regellengte, de rijmloosheid en de structurering in strofeïden, waarin de subjectieve
houding van het gezichtspunt zich telkens enigszins wijzigt. Objectiverend werken
de indirecte introductie van het gezichtspunt mijn 22, wij 21; de vergroting van de
afstand door de verkleinende metafoor in 18-20 die een indruk wekt van samenvatting;
de beschrijving in directe metaforen (uw oogen - zijn; gij hebt). Zeer subjectief is de
derde strofeïde met ellipsen en het typisch gebruik van o.
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De afstand in 21-22 doet nogal als een anticlimax aan, hoewel deze geanticipeerd
wordt in de beschrijving zelf (1-20) door een tweetal ‘ongunstige’ motieven: het
roof-motief en het sexuele motief. De verbaaltijd kondigt de afstand eerder aan dan
hij in feite gegeven wordt, wil men ten minste vergoot 19 als zodanig interpreteren.
Tijd en ruimte hebben in Smaragd geen bijzondere functie. Er is een duidelijke lijn
in het heden, waarnaar in 22 verwezen wordt. De ruimte is onbepaald, hoewel de
gesuggereerde ruimte de totale natuur omvat (alle ruimten 18).
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Enkele factoren blijven moeilijk in dit gedicht: voor het wij naast mijn, evenals voor
de verbaaltijd van vergoot, is geen volledig bevredigende interpretatie gevonden.

Eindnoten:
1. Zie voor een interpretatie van het citaat het slot van de atomistische interpretatie. ‘Zij gaf haar
haar aan de wind om het te verwaaien’.
2. De smaragd is een doorzichtige edelsteen.
3. In Bloesem gebeurde hetzelfde.
4. Zie bv. Bloesem 4.
5. Zie bv. Bloesem 22.
6. De rest van de bundel geeft ten aanzien hiervan geen aanwijzing.
7. In de hier gereproduceerde druk, de eerste druk van de Verzen, staat deze regel op een nieuwe
pagina. Men zou kunnen veronderstellen dat tussen 18 en 19 een interlinie moest worden
aangehouden. Ik laat de regels op elkaar volgen, op basis van de tweede druk van dit gedicht,
in Paradise Regained.
8. Zie bij Tijd.
9. Zie bij Lyrische situatie.
10. Waarschijnlijk zijn de regels niet ironisch bedoeld.
11. Cf. Virgo waar wel een overgang van ‘morgen’ naar ‘vrouw’ werd geconstateerd.
12. Cf. Bloesem 8-11.
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13 Robijn aant.
Atomistische interpretatie
De eerste zeven regels geven een
beschrijving van een gelaat (voorhoofds
1, oogen 2). Dit gedicht ontleent zijn
werking niet zozeer aan de inhoud van
die beschrijving, als wel aan de vorm die
eraan gegeven wordt. De woorden in 1-7
zijn op zichzelf weinig complex, en
behoeven in de atomistische interpretatie
slechts hier en daar toelichting.

1. Onder

Onder is een voorzetsel van plaats: ‘lager
dan’, hetgeen de beschrijving een
tweedimensionaal effect verleent.
voorhoofds

Geen lidwoord: het ‘voorhoofd’ verkrijgt
zelfstandigheid.

elpenbeenen

Behalve om ritmische redenen is dit
archaïsch aandoend woord waarschijnlijk
gebruikt in plaats van ‘ivoren’ om
herhaling van de klank ‘voor’ na
voorhoofds te voorkomen.

welven

afleiding van a. gewelven; b. welvingen;
of c. ‘het welven’, nominalisering van het
werkwoord, ‘het zich welven’. Deze
laatste interpretatie sluit het mooiste aan
bij de lidwoordloosheid van voorhoofds:
het voorhoofd wordt gezien als zelf
verantwoordelijk voor de eigen fraaie
vorm.

2. blind - oogen

bijstelling bij voorhoofds (‘voorhoofd’).

blind vizier

‘Een vizier (ridderhelm) waarachter niets
te zien is’. blind impliceert twee noties
tegelijk:
1. ‘waarachter de drager onkwetsbaar is’;
2. ‘dat niets verraadt, ondoorgrondelijk
is’ (cf. ‘blinde muur’).

tot aan

Het vizier-beeld blijkt alleen bóven de
ogen te moeten worden toegepast: ‘blind
tot aan’.

zoom

d.w.z. ‘de bovenrand’.
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der oogen

Het vizier (voorhoofd) loopt dus tot aan
de bovenrand (wenkbrauwen) der ogen.
Tevens wordt geïmpliceerd ‘tot de ogen
is het vizier blind, daarachter kan men de
ogen zien’.

3. op

zet Onder voort. 3 en 4 beschrijven wat
zich onder het voorhoofd bevindt.

driesprong

sc. de drie lijnen, gevormd door
wenkbrauwen en neusbrug.

kanteelen

‘zowel wenkbrauwen als neus steken uit’.
Het beeld verwijst naar vizier door de
gemeenschappelijke notie van
‘verdediging’. Hier treedt
beeldopeenhoping op. De afzonderlijke
beelden (vizier, kanteelen) zijn elk in de
context van de eigen regel wel
begrijpelijk. Het effect is, dat de nadruk
tot tweemaal toe wordt gelegd op de
ondoordringbaarheid van het beschreven
gelaat.

4. is

Nu pas wordt de persoonsvorm van 1-4
genoemd.
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val der vlakken

sc. ‘de wijze waarop de vlakken van het
gelaat bij neus en wenkbrauwen schuin
naar beneden aflopen’. Bedoeld zijn de
beide neusvleugels, en de vlakken die
door de beenderen onder de oogkassen
en de jukbeenderen worden gevormd. De
alliteratie èn assonance constitueren een
indruk van ‘evenwicht’.

ingetogen

heeft waarschijnlijk dubbele waarde. De
lexicale betekenis is (zie bescheiden)
toepasbaar, maar ingetogen kan ook,
letterlijk, ‘bij elkaar getrokken’
betekenen. op moet dan tevens worden
geïnterpreteerd als ‘tot op’. Het beeld is
in deze tweede interpretatie visueel: de
bedoelde vlakken van het gelaat komen
inderdaad tussen de wenkbrauwen bij
elkaar.
Ook de figuurlijke betekenis is
functioneel in het gedicht: ingetogen met
de betekenis ‘kuis’ versterkt de noties die
vizier en kanteelen gaven van
‘ondoordringbaarheid’, ingetogen voegt
hieraan bovendien de notie
‘onaantastbaarheid’ toe. Overigens wordt
niet de beschreven figuur, maar de val
der vlakken hier ingetogen genoemd.

5. en

Een nieuwe zin wordt door dit
voegwoord, zonder komma, met 1-4
verbonden. Het ontbreken van
interpunctie maakt van 1-7 één geheel.

bescheiden

In de lexicale betekenis versterkt
bescheiden de indruk van maagdelijke
onaantastbaarheid, er de notie van
schuchterheid aan toevoegend.
bescheiden betekent echter óók
‘verstandig, oordeelkundig’ (zie
overwogen), en is in deze betekenis
toepasbaar op het gelaat zelf. Zowel
ingetogen als bescheiden is ambigu: beide
woorden zijn letterlijk geïnterpreteerd
functioneel in de visuele beschrijving van
het gelaat; en figuurlijk toepasbaar in de
beschrijving van de indruk die het gelaat
maakt.
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De antimetrie na bescheiden deelt de
regel in tweeën. Alle regels in 1-7 bestaan
uit (minstens) twee gedeelten. Dit
gebroken karakter suggereert de
verschillende vlakken van de robijn uit
de titel.
overwogen

Onderwerp van de zin is het wisselen van de bogen 6-7. Het zijn dus de bogen
die bescheiden zijn en op overwogen
wijze wisselen enz. Nergens in deze
eerste zeven regels wordt de persoon
achter het gelaat ook maar indirect
genoemd: ook hier weer worden de
onderdelen van het gezicht zelfstandig
verantwoordelijk geacht voor het
uiterlijk.1.
Wanneer overwogen wordt gezien als een
samenstelling over- + -wogen, dan is ook
hier naast de figuurlijke weer een
letterlijke interpretatie toepasbaar: ‘de
bogen zijn op subtiele wijze over elkaar
heen gewogen/ten opzichte van elkaar
afgewogen’.

6. wisselen

1. ‘afwisselen’: ‘de bogen wisselen elkaar
af in het formeren van de structuur van
het gelaat’;
2. ‘wisselen’: ‘de ene boog neemt het
buigen van de andere over’. Beide
interpretaties zijn even geldig in de
context.

zich verdeelen

zich wijst nogmaals op de zelfstandigheid
die de bogen wordt toegekend. Visueel:
de bogen worden hier gezien vanuit de
punten waar zij bij elkaar komen.

7. bogen

Het is mogelijk, dat 5-7 niet meer zijn
dan een uitwerking van 3-4. Feitelijk
wordt nl. ongeveer hetzelfde gezegd.
Mooier is het echter, als 5-7 het nog niet
beschreven gedeelte van het gelaat zou
behandelen, het gedeelte dat zich onder
de ogen bevindt. Dit is in
overeenstemming met de kijkrichting die
het vers in 1-4 suggereer-
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de: beginnend bij voorhoofd, daarna iets
lager de wenkbrauwen en neusbrug.
Zo 5-7 een voortzetting is van 3-4, dan
zijn de hier bedoelde bogen die lijnen die
de vlakken van 4 begrenzen. Zo 5-7 een
ander gedeelte beschrijft dan 3-4, zijn de
bogen hier alle gebogen lijnen die het
gelaat in vlakken verdelen (juk, kaak,
mond, neus, wanglijn enz.). De alliteratie
bogen - bedelven releveert de verdeling
van de regel in twee helften.
Het binnenrijm is functioneel, omdat het
de structuur van de rijmen in 1-7
spiegelend maakt: a-b-c-b / b-c-(b)-a. (De
dwarsstreep geeft de scheiding tussen de
twee zinshelften aan.)
die

sc. de bogen

elkaar bedelven

‘over elkaar heenliggen’.
6 en 7 moet men niet interpreteren als
drie afzonderlijke handelingen die de
bogen verrichten, te weten ‘wisselen, zich
verdelen, en elkaar bedelven’. Het laatste
woord spreekt immers de twee eerste
tegen. Wanneer men het bedelven ziet als
een gegeven feit, en het wisselen enz. als
de visie die het gezichtspunt op de bogen
heeft, ontstaat een contrast tussen 6 en 7
dat de schijnbare tegenspraak in betekenis
tussen de woorden zinvol maakt. Gegeven
in dit gedicht is nl. een gelaat, en dit
gelaat wordt in 1-7 gezien als een
kubistische configuratie van zelfstandig
handelende vlakken en bogen, waarin de
onderlinge verhoudingen die anecdotisch
constant zijn, worden gepresenteerd als
handelend en dynamisch in beweging.
Het streepje en de interlinie geven de
overgang aan naar het tweede gedeelte
van het gedicht, dat geheel anders is naar
inhoudelijke en formele aspecten.

8. en

is niet alleen verbindend, maar ook
tegenstellend voegwoord: leidt de
overgang in van objectieve naar
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subjectieve beschrijving. en heeft hier iets
van de kwaliteit van ‘maar’.
uw

Nu pas blijkt dat het hier om een
aangesproken persoon gaat. Tot op 7 kon
de beschrijving ook slaan op een tekening
o.i.d. Deze regels contrasteren door hun
persoonlijk element met de
onpersoonlijke wijze van beschrijven in
1-7.

huid

In 1-7 werd alleen op de structuur, de
bouw van het gezicht gelet. De huid
constitueert de oppervlakte, maar is ook
een menselijker en levender aspect van
het gelaat dan de beenderstructuur.

ruischend

heeft een meerwaarde,2. die de
betrokkenheid van het gezichtspunt
verraadt. Ook hierin werkt een
tegenstelling: 1-7 was objectief, hier is
het vers subjectief. ruischend bewerkt een
synesthetische metafoor, die in 9
herhalend wordt voortgezet (monotoon
geweven). Het auditieve aspect van
ruischend verleent levendigheid aan de
beschrijving. In 1-7 hadden de metaforen
een direct karakter (vizier, kanteelen),
hier hebben ze een synesthetisch dus
persoonlijker karakter (zie ook de
assonance met huid). De vermenging van
zintuiglijke indrukken in de
synesthetische metafoor geeft de totaliteit
van de betrokkenheid van het
gezichtspunt aan.
Wat de meerwaarde betreft: het ‘ruisen’
is een attribuut van de vrouw, dat voor
de ‘ik’ geheimzinnige betovering
aangeeft. In deze context heeft ruischend
ook de auditieve waarde van het ruisen
van stof, bv. zijde: geweven.
De lengte van de regels in 8-10 is
ongelijk, het ritme is losser. Deze
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overgang releveert het subjectieve
karakter van dit gedeelte van het vers.
9. monotoon

Tweede synesthetische metafoor (zie
interpr. ruischend).
Het woord wordt hier disjunct gebruikt:
het betekenisaspect ‘vervelend’ is niet
toepasbaar. M.i. moet het letterlijk
worden opgevat: ‘in één toon’. Van Dale
geeft bij ‘toon’ ook de betekenis ‘tint’,
‘schakering’, die hier toepasbaar is.
monotoon moet echter niet alleen visueel
maar ook auditief worden geïnterpreteerd,
anders reduceert men de synesthetische
metafoor.
N.b. Een robijn vertoont als
kleurkarakteristiek een diepe, vrij
ondoorzichtige effen rode tint.

geweven

bevestigt de interpretatie van huid: niet
meer de structuur, maar de textuur van
het gelaat is hier aan de orde.
geweven concretiseert moed: het is niet
de tint van roode beuken en wilde rozen
die haar gelaat kleurt, maar de moed
ervan.

den moed

1. moed = ‘onverschrokkenheid’. Op het
eerste gezicht is deze conventionele
lexicale betekenis moeilijk integrabel:
waarin zijn beuken en rozen moedig?
Toch biedt de context een mogelijkheid
om deze betekenis van moed toe te
passen. Het gaat hier nl. om de kleur van
bladeren (beuken) en bloemen (rozen).
Men kan zich voorstellen, als zou er moed
achter de groeikracht van boom en plant
zitten, moed om hun bladeren en bloemen
met hun opvallende kleur te ontwikkelen.
moed komt hier dan te staan voor iets als
‘levenskracht’.
2. moed = ‘innerlijk, gemoed’ (archaïsch).
moed in deze betekenis kan ‘stemming’
en ‘essentie’ betekenen. M.i. is deze
interpretatie de gaafste (n.b. ook
elpenbeenen was archaïsch). Beide
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waarden kunnen werkzaam zijn, hoewel
m.i. de tweede de voorkeur heeft.3.
10. roode

Opvallend kleurwoord dat de beschrijving
visuele levendigheid verleent (zie interpr.
ruischend). roode verwijst naar de titel:
de kleur van een robijn is rood.

beuken

moed maakt, dat haar huid niet alleen de
kleur van beukenbladeren wordt
toegekend, maar tevens iets van de
essentie van beuken zelf:
‘onverzettelijkheid, kracht’.

wilde

sluit aan bij moed en voegt aan de
karaktereigenschappen van de ‘U’ het
aspect ‘ongetemd’ toe.

rozen

Gezien monotoon moet roode tevens op
rozen worden betrokken. rozen en beuken
worden door moed als één geheel
gepresenteerd, hetgeen wilde mogelijk
ook op beuken doet betrekken.

ROBIJN

Het vers zelf verwijst slechts eenmaal
(roode 10) direct naar de titel, maar ook
indirect wordt een vergelijking tussen ‘U’
en een robijn nadrukkelijk en voortdurend
geactueerd door de presentatie van de
beschrijving. 1-7 behandelt de structuur
van een gelaat op kubistische wijze, door
uitsluitend aandacht te vestigen op
vlakken en bogen: het gelaat wordt gezien
als ware het een geslepen edelsteen. 8-10
voegt hier de kleurwaarde aan toe: 1-7
kon (bij wijze van veronderstelling) elke
edelsteen zijn, de rode kleuren in 8-10
maken een vergelijking van de totale
beschrijving met een robijn mogelijk.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

128

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In Robijn wordt maar één persoon genoemd; de aangesproken ‘U’ in 8. In de eerste
7 regels wordt het noemen van een persoon nadrukkelijk vermeden. Het beschreven
voorwerp (een gelaat) wordt in deze regels zo onpersoonlijk mogelijk gezien; zo
zelfs, dat onderdelen voor zichzelf verantwoordelijk worden geacht (voorhoofds
zonder lidwoord; het werkwoord welven 1; ingetogen 4; bescheiden; overwogen 5).
Niettemin komt de indruk, die deze structuur op de ‘toeschouwer’ maakt, tot uiting,
en wel door: 1) het gebruik van bepaalde beelden vizier 2, kanteelen 3, die de notie
‘verdediging, ontoegankelijkheid’ gemeen hebben; 2) het gebruik van ambigue
bijvoeglijke naamwoorden, die naast een bijdrage tot de beschrijving óók een indruk
van de persoonlijkheid achter het gelaat geven: ingetogen 4, bescheiden, overwogen
5, indrukken van ‘onaantastbaarheid, kuise vrouwelijkheid en bedachtzaamheid’.
In de laatste regels is de karakterisering geheel anders van aard. Is de vorm van
de schedel onpersoonlijk, de textuur van de huid maakt een vrouw levend en
herkenbaar. De aanspreekvorm (uw 8) identificeert de beschrijving van 1-7 met één
bepaalde, bedoelde vrouw. Ook is het gezichtspunt hier betrokken bij wat het
beschrijft, zoals blijkt uit het gebruik van de meerwaarde ruischend en het herhaald
toepassen van synesthetische metaforen (ruischend 8, monotoon 10), die door de
combinatie van zintuiglijke indrukken de subjectiviteit van de toeschouwer suggereren.
Hier wordt de ‘U’ anders gekarakteriseerd: vrouwelijk, begerenswaardig (ruischend),
en begiftigd met levenskracht (moed, beuken) en ongetemde schoonheid (wilde
rozen).
Alleen uit 8-10 blijkt indirect (uw) dat er een gezichtspunt is, een ‘ik’, een
toeschouwer. De betrokkenheid van deze ‘ik’ wisselt: in 1-7 is het gezichtspunt
objectief, in 8-10 subjectief. Wat de visie in 1-7 betreft: de objectiviteit wordt hier
in de context a.h.w. bevestigd door de indrukken van ontoegankelijkheid (blind 2)
en de verdedigingsnoties.
Dat het gezichtspunt niet expliciet naar voren treedt, is integrabel in het karakter
van dit gedicht: Robijn is een beschrijving, en behandelt geen situatie tussen personen.

2 Tijd
Zoals hierboven werd gesteld, presenteert het gedicht een beschrijving. Er is dus
geen sprake van een ontwikkeling. De verbaaltijd is heden. Wel suggereert de volgorde
van beschrijving een kijkrichting: van voorhoofd naar wenkbrauwen (1-4), dan de
rest van het gelaat (5-7), en ten slotte het totaal: de huid (8-10).

3 Ruimte
De ruimte in dit gedicht is van tweeërlei aard.
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1-7 heeft tweedimensionaal effect: de ruimte wordt hier bepaald door de bogen
en vlakken die samen het gelaat constitueren, als bij een tekening.4.
In 8-10 is er sprake van betrokkenheid van een ‘ik’: de ruimte hier breidt zich uit
tot zij beide personen omvat. De ruimte is echter niet specifiek begrensd noch op
enigerlei wijze omschreven. Het effect van de overgang tussen 7 en 8 is een
uitbreiding naar een driedimensionale, anecdotische ruimte. De anecdote wordt hier
ook pas duidelijk: het gaat niet om een tekening maar om een levende vrouw waar
een ‘ik’ naar kijkt.
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Samenvatting
De titel van dit gedicht staat tot het gedicht in een andere verhouding dan de titels
van de tot nu toe geïnterpreteerde gedichten. Ook Smaragd voegde, door de titel,
een aspect toe aan de beschrijving van de vrouw, maar de titel Robijn doet meer: het
vers zelf suggereert, althans in de eerste 7 regels, zelf een robijn, of in ieder geval
een edelsteen te zijn.5. Dit gebeurt door de zorgvuldige toepassing van verstechnische
aspecten als ritme, caesuur, en rijm. De totaalindruk van deze regels is in hoge mate
kubistisch. Zelfs datgene waarnaar gekeken wordt alterneert: ‘vlak’ (voorhoofd),
‘bogen’ (kanteelen), vlakken 4, bogen 7. Hier wordt getracht een zo objectief
mogelijke beschrijving van de structuur van een gelaat te geven, waarbij de
toeschouwer, het gezichtspunt, niet betrokken is. Dat het gelaat een bepaalde persoon
toebehoort, blijkt later pas: de onderdelen lijken zelf verantwoordelijk te zijn voor
hun eigen formatie. De indruk die het gelaat op de toeschouwer maakt, blijkt echter
toch: door bepaalde metaforen (vizier, kanteelen) en het gebruik van ambigue woorden
als ingetogen, bescheiden enz. Dit maakt de regels echter niet subjectief: ook bij deze
indrukken is het gezichtspunt niet betrokken. Zorgvuldig wordt iedere allusie aan
een levende persoonlijkheid achter het gelaat vermeden, 1-7 beschrijft
tweedimensionaal, als een tekening, de structuur van een gezicht.
Subjectief wordt het gedicht in de laatste drie regels, de tweede strofeïde, waarin
aan de beschrijving van de vorm die van de kleur wordt toegevoegd. Hier wordt de
toeschouwer indirect genoemd: een figuur wordt aangesproken (uw), hetgeen een
impliciet ‘ik’ verraadt. Deze ‘ik’ is hier subjectief bij de beschrijving betrokken
(meerwaarden, synesthetische metaforen). De beschreven figuur wordt hier als levend
persoon gekarakteriseerd: door uw, en door het feit dat de textuur van de huid een
persoonlijker gegeven is dan de structuur van het gelaat. De haar toegeschreven
eigenschappen zijn ook persoonlijk: ruischend, moed. Zo volgt op het
tweedimensionale effect van 1-7 een uitbreiding in 8-10 tot een driedimensionale
ruimte.
Robijn heet6. een portret te zijn van een bepaalde vrouw. Het doet specifieker aan
dan de soortgenoot, Smaragd.

Eindnoten:
1. Zie de Lyrische situatie.
2. Zie Bloesem 15, Blauwe Tocht I 6 en III 6.
In alle gevallen wordt ‘ruisen’ gebruikt in een liefdessituatie.
3. De metafoor kan echter ook onder invloed van Van den Bergh zijn gebruikt, in welk geval de
eerste interpretatie waarschijnlijker is (zie hoofdstuk III 2.5).
4. Dit tweedimensionale effect zal men herhaaldelijk in de ‘Seinen’ terugvinden.
5. Zie hoofdstuk VI 2.13.
6. Volgens een brief die Lehning (De vriend van mijn jeugd p. 64) citeert. Lehning geeft tevens
de ‘prachtige aanhef’ die het gedicht vroeger (april 1922) heeft bezeten:
Wig, gedreven tusschen uwe borsten,
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vuren vloeren tot den milden toren
van uw wentelende halskolommen,
die den middag drenken met contoeren
en de schaduw met het licht beklommen
in een slank vervoeren.
Het is verwonderlijk te zien, hoe het gedicht in de huidige vorm zijn fraaie contrasten (1-7
tegenover 8-10) ontleent aan de weglating van deze strofe!
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14 Blauwe Tocht aant.
Atomistische interpretatie Blauwe Tocht I
1. Huizen

Het gedicht begint niet met een lidwoord,
maar met een sterk anecdotische inzet:
‘er zijn huizen’. De lidwoordloosheid
dient niet om een specifieke indruk te
wekken: cf. de straten 2.

hangen

Niet: ‘staan’. hangen geeft anecdotisch
een indruk van verval: ‘de huizen zijn
scheefgezakt’. sluimering bezielt Huizen,
waardoor ook hangen effect krijgt: naast
‘verval’ spelen de noties ‘lusteloosheid’
en ‘krachteloosheid’ een rol.

scheef

versterkt de indruk van ‘verval’ in deze
regel, maar accentueert ook het
betekenisaspect ‘iets verkeerds, een
afwijking van de normale stand’. 3 vv.
sluit hierbij aan.

in sluimering

is een bepaling van oorzaak: ‘omdat ze
sluimeren hangen de huizen scheef’.
Tevens geeft in sluimering een
beschrijving van een toestand, die
functioneel wordt door het contrast met
4 vv.: ‘in staat van sluimering’.
sluimering bezielt Huizen, en preludeert
op 2 waar de noties van kracht- en
lusteloosheid en de bezieling van de scene
veel sterker worden uitgewerkt. Mogelijk
is sluimering mede bedoeld als
tijdsaanduiding, daags 4 lijkt hierop te
wijzen1.: het kan avond zijn.

2. en de

heeft naast de nevenschikkende een
enigszins explicatieve functie: 2 fungeert
als uitbreiding van 1. 1 en 2 zijn hecht
verbonden: er staat geen leesteken na
sluimering. Deze verbondenheid wordt
bekrachtigd door het en de zonder nadruk,
dat straten ritmisch releveert.

de straten

Ook de blikrichting schijnt hier
uitgebreider: Huizen suggereerde één
straat, hier blijkt dat over meer straten
gesproken wordt. Echter: het lidwoord de
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geeft een vanzelfsprekendheid aan, die
doet veronderstellen dat met de straten
die straten bedoeld zijn waarin de reeds
genoemde huizen staan. De nauwe
verbinding tussen 1 en 2 bevestigt de
veronderstelling, dat Huizen en de straten
als onderdelen binnen één overzichtsblik
gezien moeten worden.
klagen

De functie van de bezieling is hier nogal
vaag. Het is wel duidelijk welke indruk
moet worden gewekt (een
neoromantisch-expressionistische sfeer
van klacht en verval), maar een
aanwijzing omtrent de inhoud van de
klacht ontbreekt. Kennelijk is het feit dat
de straten klagen belangrijk als gegeven
op zichzelf.2.
De a-werking in straten en klagen
releveert 't ‘klagen’. Mogelijk gelden
voor de straten dezelfde gevoelens van
verlatenheid die de ‘ik’ beheersen, en zijn
1 en 2 een projectie van deze gevoelens,
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hetgeen klagen en de bezieling zou
verhelderen.
eindeloos-verwezen

Het waarom van de samenstelling is niet
moeilijk te doorgronden: het streepje
geeft aan dat eindeloos- bij -verwezen en
niet bij klagen moet worden betrokken.
-verwezen betekent volgens Van Dale
‘verslagen, onthutst’. M.i. passen deze
nederlandse betekenissen minder goed in
de context, dan de duitse lexicale bij
‘verwesen’: ‘verrot, ontbonden’. De
neoromantisch-expressionistische sfeer
van de regels geeft een aanwijzing voor
duitse invloed3.; en bovendien sluit de
notie van ‘verrotting, ontbinding’ aan bij
hangen scheef; ten slotte geeft een
interpretatie in duitse richting enigszins
inhoud aan klagen, hetgeen ‘onthutst’ niet
doet: de vraag naar het waarom van het
klagen wordt bij ‘onthutst’ alleen maar
versterkt, terwijl een interpretatie ‘klagen
in hun eindeloos verval’ op zichzelf
staand zinvol is. Het ritme in 1-2
contrasterend met dat van 3 vv. versterkt
de indruk van somberheid in de regels.

...

De puntjes sluiten 1-2 af en releveren
‘eindeloos’.

3. is

Na de twee eerste regels, die plaats, ev.
tijd, m.a.w. scène en stemming geven,
blijkt nu een gezichtspunt zich te
manifesteren: er wordt een vraag gesteld,
hetgeen de rest van dit gedicht in de
directe rede plaatst. De vraagsteller, het
gezichtspunt, moet retrospectief nu ook
in de vorige regels worden
geïnterpreteerd: de ‘ik’ ziet de huizen en
de straten zoals ze in 1 en 2 worden
beschreven.

dit

slaat terug op 1 en 2: tussen 1-2 enerzijds
en 3-10 anderzijds bestaat een groot
aantal opposities.
dit verwijst naar de indrukken van verval
en lusteloosheid uit 1 en 2, niet naar
Huizen of de straten zelf (cf. de straat).
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de straat

Was in 1 en 2 de blikrichting van het
gezichtspunt panoramisch, zowel Huizen
als de straten omvattend, hier wordt
gesproken van de straat, éen specifieke
straat dus. Nu zou men kunnen
veronderstellen dat de straat hier
terugslaat op Huizen 1, en dat het
gezichtspunt in 1 zich in een bepaalde
straat bevindt, die ook hier wordt
genoemd, zodat de straten 2 dan de
omliggende of zijstraten zouden zijn en
de positie van het gezichtspunt in 1-3
gelijk blijft en niet panoramisch is.
Echter, straks in 11 zal worden gesproken
over de weg, wat een andere locus in de
lyrische situatie veronderstelt, en aangeeft
dat de positie van het gezichtspunt in de
loop van het gedicht veranderlijk is.
Dus kan men ook aannemen, dat de
positie in 3 (specifiek) gewijzigd is ten
opzichte van die in 1 en 2 (panoramisch).
Een ander argument bevestigt deze laatste
veronderstelling: 1 en 2 fungeren als
anecdotische inleiding, die de totale
ruimte van het gedicht introduceren; de
overgang (puntjes en regel wit,
manifestatie van het gezichtspunt) is
groot genoeg om aannemelijk te maken
dat ook de positie verandert.
Interpreteert men nl. zonder
positieverandering, dan vervalt iets van
de introductieve functie van 1 en 2.

vriendin

Nu is een verdere bepaling van de
lyrische situatie mogelijk: de
aangesprokene wordt hier genoemd.
Deze lyrische situatie is problematisch:
is de vriendin aanwezig of niet? Is de
vraag retorisch of niet?
Wordt op de vraag een antwoord
verwacht? Een antwoord: ‘nee, het is een
andere straat, je vergist je’ is onzinnig:
er moet wel degelijk
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sprake zijn van een bepaalde straat, die
zich nu echter anders voordoet voor het
gezichtspunt dan daags. Het enig
mogelijke antwoord moet luiden: ‘ja en
nee’. Ja omdat het dezelfde straat is die
daags enz., nee omdat de straat nu niet
het uiterlijk vertoont dat in 4-10
beschreven wordt. De vraag beantwoordt
zichzelf in de volgende regels, en is dus
retorisch van aard. Dit leidt tot de eerste
kwestie: is de U aanwezig of niet. Deze
vraag moet aan de hand van de
interpretatie van 4-10 worden
beantwoord.
4. die

a. onderwerp van de zin: ‘de straat slaat
haar lach in fonkelende bloesem’.
b. lijdend voorwerp van de zin: ‘haar lach
slaat de straat in fonkelende bloesem’.
De keuze wordt bepaald door de context
van 1-2, 5-7 en 8-10: in beide laatste
zinnen is het de aanwezigheid van de
vriendin die de straat haar exuberante
aanzijn verleent. De tweede interpretatie
is de juiste.

daags

De tweede strofe is opgebouwd uit drie
min of meer parallelle constructies (die
4, die 5, die 8). Onderling verschillen
deze constructies nogal, niet alleen omdat
die in 4 lijdend voorwerp is en elders
onderwerp, evenmin alleen door
toevoeging van de tussenzin in 6 of de
uitbreiding in 9-10, maar ook door het
spel met de tijdsaanduidingen en de
verbaaltijd, waardoor een zekere climax
ontstaat.
Hier lijkt daags in oppositie te staan tot
sluimering 1. De vraag in 3 kan voorlopig
worden beantwoord met: ‘overdàg ziet
de straat er volkomen anders uit’.

uw lach

is onderwerp, maar staat, doordat daags
verplaatst is, in een afwijkende positie,
cf. ‘die uw lach daags etc.’.
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In deze positie wordt lach door twee
opeenvolgende jamben gereleveerd. uw
lach staat metonymisch geconcentreerd
voor ‘U terwijl u lacht’.4. uw lach krijgt
magische kwaliteiten van creatieve aard,
kwaliteiten die op de U betrokken moeten
worden.
fonkelende

moet in eerste instantie disjunct worden
opgevat: de ‘exuberantie’, niet de
‘schitterende’ betekenisaspecten zijn op
bloesem van toepassing.
In tweede instantie functioneren ook de
niet-toepasselijke betekenisaspecten, gelet
op de meerwaarde van bloesem, die via
fonkelende noties van ‘sterren,
edelstenen’ verkrijgt.

bloesem

heeft meerwaarde van ‘creativiteit, extase,
exuberantie’.5.
De afzonderlijke woorden bevestigen
elkaars waarden in deze regel: fonkelende
en lach delen met bloesem het exuberante
aspect, slaan heeft het creatieve aspect
met bloesem gemeen.
Het beeld staat visueel in sterke
tegenstelling tot 1 en 2.

slaat

wordt6. hier gebruikt met intensief,
creatief aspect. De verbaaltijd van slaat
geeft aan, dat de vriendin, althans
overdag, altijd het beschreven effect op
de straat uitoefent.

5. die

is hier onderwerp (de straat).

stroomt

heeft meerwaarde, hoewel deze hier
nauwelijks is uitgewerkt. Elders had
‘stromen’ de waarde ‘sexuele vervulling’;
in deze regels tendeert de waarde in
dezelfde richting (vuur 6); minimaal moet
stroomt worden opgevat als variërende
herhaling van de noties extase,
exuberantie en dynamiek: ‘stromen’ geeft
beweging aan.
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Ook hier staat de persoonsvorm in het
presens: ‘stroomt telkenmale’.
schemering

is hier geen chiffre: het is toepasbaar als
tijdsaanduiding, cf. daags 4. Deze regel
geeft de tweede stap aan in de driedelige
climax: de oppositie met daags maakt
duidelijk dat het haar aanwezigheid en
niet het daglicht is, die de straat het
juichend aanzien geeft. De positie van de
vriendin in de lyrische situatie wordt
hierdoor verhelderd: als de straat er
daags èn bij schemering totaal anders
uitziet dan nu (cf. 1-2) dan moet vriendin
een retorische aanspreekvorm zijn: zij is
niet aanwezig.

6. o!

leidt een emotionele tussenregel in (5
wordt in 7 voortgezet), die de herinnering
actualiseert.

ruischende

werd eerder naar aanleiding van
liefdessituaties gebruikt.7. Het herhaald
gebruik in soortgelijke context doet
vermoeden, dat ruischende meerwaarde
heeft. Het effect is telkens synesthetisch:
verteedering wordt hoorbaar, en
dynamiserend: ruischende geeft (evenals
stroomt) beweging aan. Dit verband in
waarde tussen stroomt en ruischende zou
niet gelegd kunnen worden als de
tussenregel nà 7 zou zijn geplaatst.

verteedering - harten

Het meervoud geeft aan, dat de
verteedering óók de hare is. Nu is het
moeilijk, om het effect van ruischende
op verteedering te bepalen. ‘vertedering
wordt hoorbaar’ is nietszeggend. Maar
het meervoud harten geeft wèl zin aan de
metafoor: ruischende maakt dat ook haar
verteedering opgemerkt kan worden, juist
door de synesthesie. Het meervoud harten
introduceert een nieuw gegeven, in 9 en
10 uitgewerkt, nl. de participatie van de
vriendin in de geluksgevoelens. Had 6 na
7 gestaan, dan had men dit gegeven niet
meer op 7 kunnen betrekken, maar pas
op 8-10.
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Het effect van de tussenzin is dus
contextueel tweeledig: 6 wijst terug naar
5 en vooruit naar 7. Andere effecten: de
afwisseling in de herhalende opzet van
de strofe; en versterking van emotionele
noties door middel van een indruk van
ongecoördineerdheid, stameling, die o!
ook al gaf.
7. van

sc. stroomt [...] van.
van 1. ‘door’: ‘het grijze vuur doet de
straat stromen’. 2. ‘vol van’: ‘de straat
stroomt vol van het grijze vuur’.

grijze

is verschoven toepasbaar op 1. oog; 2.
schemering.
De eerste interpretatie ligt het meest voor
de hand, maar de tweede is zeker ook
geldig.8. Deze toepasbaarheden nemen
natuurlijk niet weg, dat de combinatie van
grijze en vuur een bewuste
(expressionistische) tegenstelling
bewerkt, en dat de functie van grijze naast
vuur moet worden onderzocht. Het is dus
niet zonder meer ‘haar vuur’ (de bezieling
of de hartstocht) die de straat
metamorfoseert, maar dit vuur is ‘grijs’:
een belangrijk aspect van de vriendin
wordt hier genoemd, haar ‘grijsheid’. Vat
men grijze op als kenmerkend voor de
vrouw, dan levert het gedicht verderop
bevestiging voor die veronderstelling:
schaduwen 16, schemerenden 17. ‘grijs’
is een duidelijk on-felle kleur; als
kenmerk van de vrouw gezien, heeft het
de noties ‘rust, aardsheid’: als zodanig is
grijze vuur géen tegenstelling, maar grijze
een kwalificatie van vuur die voor de
karakterisering van de vrouw onmisbaar
is.

vuur

Zie ook vlam der haren 15. vuur
karakteriseert de vrouw, en heeft zeker
erotische waarde.
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ontwelt

vuur naast ontwelt geeft eenzelfde
tegenstelling als vuur naast grijze. ontwelt
wijst terug naar stroomt: vuur kan niet
‘ontwellen’, maar iets dat stroomt kan dat
wel. Ook hier heeft grijze een functie: het
reduceert de wat krasse tegenstelling in
de vermenging van vuur- en
waterbeelden.

8. die

is onderwerp (de straat).

deind'

De verbaaltijd, die overgegaan is van
heden (slaat, stroomt) naar onvoltooid
verleden tijd, doet de regel refereren aan
éen specifieke herinnering, meer dan aan
een telkens herhaald gebeuren (4-7).
andre nacht bevestigt dit.
Er zit dus wel degelijk een climax in de
herhaling van die.
Zie stroomt: deind' is lieflijker, hetzelfde
beeld (‘stroom’) wordt voortgezet (zie
ook drenkt). De sexuele exuberante
waarde van het ‘stroom’-beeld moet hier
nog worden toegepast. Wat betreft
‘deinen’ zijn er twee mogelijke
interpretaties: ‘water deint’ of ‘iets deint
op het water’. Gezien de parallel met
stroomt, én gezien drenkt, is de eerste van
deze interpretaties toepasselijker.

andre nacht

staat in oppositie tot schemering. Hier
wordt weer9. avond (schemering) en nacht
naast elkaar gebruikt. andre kan echter
ook terugslaan op de anecdotische situatie
(1-2), en impliceren dat het ‘nu’ nacht is.

9. in

bij deind': ‘deinen in’: ‘deinen op de
golfslag van’.

in - vreugden

a. zich = ‘wij’: ‘wij omarmen al avonds
vreugden ieder voor zich’. Bezwaar: men
zou verwachten ‘ons’.
b. zich = de straat: ‘de straat omarmt voor
zich al avonds vreugden.’ Bezwaar: zich
is nu een nutteloze toevoeging, die beter
kan worden weggelaten.
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c. zich = avonds vreugden: ‘al avonds
vreugden omarmen zich (elkaar) hijgend’.
Bezwaar: het wat germanistisch gebruik
van zich. Maar de moeilijkheid met zich
blijft: een niet-reflexief werkwoord is
reflexief gemaakt.
d. van - vreugden hoort bij deind': ‘de
straat deinde van al avonds vreugden’
(parallel met stroomt / van 't grijze vuur)
en in - omarmen geeft de oorzaak van het
deinen: ‘in onze hijgende omarming’.
Voordeel van deze interpretatie: als in de
vorige twee die-constructies gaat de
betovering uit van de geliefde(n), evenals
in a, terwijl in b en c resp. de straat en
avonds vreugden voor de metamorfose
verantwoordelijk zijn.
Twee bezwaren gelden ook hier: de
afstand tussen deind' en van - vreugden
en de verbinding zonder leesteken na
omarmen.
De derde interpretatie lijkt het meest
plausibel. In dit geval is er sprake van
projectie: in feite omarmen de gelieven
elkaar, hijgend, hun gevoelens worden
geconcretiseerd en overgedragen op al
avonds vreugden.10. Door deze
objectivering wordt een fase aan de reeks
gebeurtenissen toegevoegd: ‘hun
omarming → vreugden → omarming der
vreugden → deinen → blauw geluk’.
De rol van zich blijft weinig fraai, maar
men bedenke dat ook eindeloos-verwezen
met behulp van de duitse betekenis werd
geïnterpreteerd. Een reflexieve
interpretatie van zich levert in alle
gevallen een zinloze mededeling op, er
moet dus wel ‘elkaar’ bedoeld worden.11.
De regel is overigens duidelijk sexueel
geladen: hijgend, omarmen.
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10. één

Deze regel moet worden verbonden met
die (de straat) maar ook met het geheel
deind' - vreugden.
Dus zowel 1. ‘de straat = één blauw
geluk’; als 2. ‘het deinen van de straat
in-vreugden = één blauw geluk’. Deze
laatste interpretatie (zie ook interpr. 9) is
de meest gave, aangezien de regels 8-10
dan onderling samenhangend een climax
vormen en niet een aantal
nevenschikkingen.

blauw geluk

is een van de mooiste voorbeelden van
een chiffre in de bundel: blauw heeft de
waarde van ‘puur geluk’.12.

schreden

heeft waarschijnlijk een meerwaarde, die
zijn oorsprong vindt in de dichterlijke,
wat plechtige betekenisaspecten van het
woord.13.

drenkt

moet disjunct worden toegepast: niet de
vloeistof, maar de verzadigingsnotie in
het beeld wordt geactueerd. Toch is ook
de water-notie functioneel in de context
als afronding van de stroommetaforiek,
welke twee die-sekwenties bij elkaar
houdt (stroomt, ruischende, grijze,
ontwelt, deind', drenkt).
Opmerkelijk is de hervatting van de
onvoltooid tegenwoordige tijd na deind'.
Kennelijk heeft het gezichtspunt de
specifieke herinnering weer verlaten voor
de algemene herinnering (als in slaat en
stroomt).

11. en

Deze zin heeft geen persoonsvorm, is nog
steeds afhankelijk van 3.

dit de weg

Het gezichtspunt heeft zich gaandeweg
verplaatst naar een andere locus, anders
zou aan weg nl. niet met dit gerefereerd
kunnen worden. Mogelijk is de weg een
voortzetting van de straat aan het einde
van het dorp, waar de huizen ophouden
(zie openbuigt).14.

vriendin

Het herhaalde gebruik van dit woord
benadrukt het herhalend karakter van
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3-13. Weer is duidelijk dat de aanspreek
vorm retorisch is: zij kan niet aanwezig
zijn.
12. die

is onderwerp.

voor

is zowel toepasselijk binnen het visuele
beeld ‘voor uw tocht uit’ (voorzetsel van
plaats) als binnen het geheel van
betovering en metamorfosen die van haar
uitgaan: ‘ten behoeve van uw’ etc. Dit
laatste voor bezielt weg, evenals
openbuigt.

zachten

draagt bij aan de karakterisering van de
U: cf. grijze. zachten formeert een
synesthetische metafoor, en geeft aan het
woord tocht een zeer persoonlijke waarde,
tocht deelt in de met zachten gegeven
karakterisering.

tocht,

wekt een vermoeden van meerwaarde.15.
Toch kan het slechts geïnterpreteerd
worden als ‘voortbeweging van het ene
punt naar het andere’. Mogelijk is tocht
simplex van ‘doortocht’. Het woord
verwijst naar de titel, en wel nadrukkelijk,
vanwege de eindpositie. Deze nadruk
wordt nog versterkt door de (anders
raadselachtige) komma na tocht. zachten
maakt tocht niet tastbaar, daarvoor wordt
het woord ‘zacht’ te weinig uitsluitend
op de tastzin betrokken. De
synesthetische metafoor werkt niet zo
sterk. Het effect werd hierboven al
aangeduid: tocht wordt gekenmerkt als
‘zacht’: ‘uw typisch eigen zachte wijze
van (er doorheen) gaan’.

13. haar

Curieus: weg is grammaticaal mannelijk.
Waarschijnlijk past haar beter bij het
waaier-beeld.

harde

staat in directe oppositie met zachten.
N.b. wand is mannelijk, men zou
verwachten ‘harden’.

wand

Disjunct op te vatten, geen ‘zijkant’ kan
zijn bedoeld. wand is onderdeel van de
concretiserende bezieling van weg door
openbuigt.
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De concretisering brengt
driedimensionaliteit met zich mee. wand
is dus een metafoor, die de bezieling
uitwerkt, waarschijnlijk mede op gang
gebracht via de alliteratiemogelijkheden
met waaier. Anecdotisch kan wand
betrokken worden op de huizen die
ophouden waar de straat tot weg wordt.
als

constitueert niet slechts een vergelijking:
‘wand als een waaier’ maar heeft finale
waarde: ‘wand wordt tot waaier’: ‘nu er
geen huizen meer staan aan weerskanten
(wand) kan de blik uitwaaieren’.

waaier

is afhankelijk van openbuigt, niet van
wand: ‘de handeling van het openbuigen
transformeert wand tot waaier’. Het beeld
is visueel alleen helder wanneer men een
anecdotische straat aanneemt, die in een
weg uitloopt.

openbuigt

zie voor: zowel visueel als in de bezieling
interpretabel: ‘toegankelijk maakt’.

14. dit dorp

De nieuwe strofe constitueert een
nadrukkelijke overgang naar
totaaloverzicht. Het gezichtspunt neemt,
als in 1 en 2, een panoramische positie
in.

is

is en mij effenen in deze regel door hun
ongewone plaatsing het metrum (vijf
jamben) en verdelen de nadrukken, zodat
alle onderdelen van de zin tot hun recht
komen.

zonder u

Cf. bv. ‘dit dorp is mij vaag en vreemd
zonder u’; ‘dit dorp zonder u’ enz.; en
‘dit dorp is mij zonder u’ enz.
Zoals het er nu staat is zonder u met dit
dorp, met is en met mij verbonden.

mij

Zie de parafrasen hierboven. Hier worden
u en mij naast elkaar gezet, en mij valt nu
meer afzonderlijk op door de verplaatste
positie van u.
mij is de enige directe manifestatie van
het gezichtspunt in dit gedicht.
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vaag en vreemd

De alliteratie legt de nadruk op het belang
van deze regel: dit vaag en vreemd werd
in de eerste regels al uitgedrukt. 14
verwijst dus cyclisch naar 1 en 2, maar is
tevens de conclusie van 3-13, en het
antwoord op de daar gestelde vraag: is
dit enz., twee woorden die in deze regel
ook weer terugkeren.

15. zonder

is een explicatie van zonder u. Een serie
herhalende uitspraken met zonder (15,
16, 17) komt nu op gang. Toch is er
vergeleken bij 3-13, die ook de situatie
zonder u beschreef, een en ander
verschoven: de nadruk in deze strofe ligt
op u, in 3-13 op het dorp.
Bovendien stond 3-13 in het teken van
de herinnering, hier prevaleert het nu
waarin de U er niet is; het viermaal
herhaalde zonder benadrukt dit.

vlam

Disjunct op te vatten, niet het brandende
betekenisaspect, wel het stralende en
vooral het wapperende aspect (wind) is
hier toepasselijk. Ook conjunct is vlam
functioneel, verwijst naar vuur in 7. Deze
regels met zonder geven een direct beeld
van de vriendin vanuit het gezichtspunt,
en kunnen dus als belangrijke bijdrage
tot de karakterisering van de U worden
beschouwd. Dit aspect van haar wezen,
het extatische en hartstochtelijke, wordt
in het gedicht tweemaal genoemd (vuur,
vlam).

der haren

haren, handen en gang zijn de drie
woorden in deze strofe die gebruikt
worden om haar uiterlijk te beschrijven.
Ze moeten min of meer metonymisch
worden opgevat, als karakteristiek voor
de U zelf.
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in den wind

staat er wat vreemd bij: ze wordt
beschreven aan de hand van een paar
algemene aspecten; in den wind schijnt
weer te verwijzen naar (een) specifieke
herinnering(en), toen het waaide. Een
interpretatie als zou wind van haar uitgaan
is niet mogelijk, ondanks waaien 16. Zo
spelen ook in deze strofe algemene en
specifieke herinneringen door elkaar
heen.

16. schaduwen

heeft een waarde die alleen contextueel
begrijpelijk te maken is. Het lijkt
aannemelijk, dat van de lexicale
betekenisaspecten van ‘schaduw’ alleen
‘beschutting’ als uitgangspunt kan gelden,
en niet ‘duisternis’, ook figuurlijk niet;
evenmin ‘zonder licht’. Zo komt het
woord tot ‘milde weldadige koelte’, een
meerwaarde die herinnert aan grijze 7 en
zachten 12.

die

De zinsconstructie, waarbij het wel lijkt
of de schaduwen het belangrijkste zijn
(en die enz. een toevoeging) releveert de
meerwaarde.

van

‘vanaf’, ‘uitgaande van’.

waaien

sluit in waarde aan bij schaduwen: ‘op
koele wijze uitgaan van’. Dit beeld heeft
geen visuele functie, waarschijnlijk zijn
daar de meerwaarden voor
verantwoordelijk.

17. schemerenden

heeft chiffrewaarde, die te omschrijven
is als ‘aards, zacht, koel, vrouwelijk’,
mogelijk te verbinden met het duitse
‘schimmernd’ = ‘glanzend’. Een
belangrijk deel van de karakterisering van
de U wordt bepaald door een groep
verwante woorden: grijze, zachten,
schaduwen, waaien en nu schemerenden.

18. enkel

lijkt in oppositie tot zonder te staan:
wezenlijk slaat het terug op 14 in zijn
geheel, in het bijzonder op vaag en
vreemd.

der

traditioneel vooropgeplaatste genitief.
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De positie van het gezichtspunt is weer
anders, en niet meer panoramisch als in
14.

linde

De linde is traditioneel de liefdesboom.
groene

is verschoven toepasbaar op linde. groene
ademing is een synesthetische metafoor,
een visueel fraai beeld (‘het op en
neergaan, de ritseling der bladeren’). Dat
het beeld visueel tot zijn recht komt is te
danken aan groene.

ademing

bezielt linde. De bezieling sluit
ongetwijfeld aan bij stem 20, maar is ook
nu al functioneel, aangezien deze strofe
fungeert als het totaal van de herinnering;
maar óok is, in de anecdotische gang van
de hier beschreven gebeurtenissen, de
ademing van de linde dat, wat juist die
herinnering op gang brengt: na deze strofe
kan het gedicht ‘weer opnieuw beginnen’,
de laatste strofe maakt het cyclisch (zie
ook het n.a.v. 14 opgemerkte, verwijzend
naar 1 en 2 en tevens naar 3-13).

19. bloesemdroom

Complex functionerende samenstelling.
Het tweede lid is niet moeilijk: -droom
dier nachten. -droom kan het gevolg zijn
van de geur (ademing) van de linde.
bloesem- is ambigu:
1. cf. 4, verwijst naar de
‘bloei’-symboliek;
2. slaat op linde, die bloesems zou
hebben.
Zekerheid omtrent de tweede interpretatie
is er niet. In dit geval fungeert groene
ademing metonymisch als pars pro toto
voor linde zelf. Beide interpretaties zijn
mogelijk.
De samenstelling bestaat uit twee gelijke
delen, die niet één van beide aan de ander
ondergeschikt zijn. bloesemdroom is een
zelfstandige samenstelling; parafrasen als
‘droom is (als) bloesem’
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of ‘bloesem is (als) een droom’ zijn beide
in de context minder functioneel. Ook
relaties met van doen de samenstelling
geen recht.
kan zowel naar een algemene, als naar
een specifieke herinnering verwijzen.

dier

releveert de slotzin.
20. ronde stem

Weer een synesthetische metafoor,
waarbij ronde waarschijnlijk disjunct
moet worden opgevat: ‘gaaf, vol, klaar’.
stem wijst naar ademing en
bloesemdroom: ‘de stem van de linde die
verhaalt van de bloesemdroom’.

door

sc. ‘doorheen, alles doordringend’.

de wegen

Zie de straat, de weg, dit dorp. Dit
gedicht geeft tot tweemaal toe zijn eigen
anecdotische oorzaak aan: 1. in de
gegeven volgorde van presentatie: indruk;
herinnering; herinnering; indruk; indruk
en herinnering; en 2. volgens de
anecdotische constructie, worden de
gevoelens van de vierde strofe in de
eerste uitgedrukt, van de vijfde in de
tweede en derde.

luidt

roept, samen met ronde, de notie ‘klok’
op. luidt verheldert de synesthetische
metafoor.16.

Atomistische interpretatie Blauwe Tocht II
1. Kom

is een aansporing, die wijst op een
confrontatie tussen het gezichtspunt en
iemand anders. Het feit dat hier directe
rede optreedt is een epische trek in dit
gedicht.

laat

De regel constitueert een vragend
verzoek, dat de lyrische situatie duidelijk
presenteert: de ‘ik’ en de aangesproken
persoon zijn anecdotisch bij elkaar.

ons

bevestigt deze interpretatie van
samenzijn.
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gaan

moet ws. gezien worden als een
verwijzing naar de titel van de cyclus samen op weg gaan - dit kan echter pas
met zekerheid worden bepaald na
volledige interpretatie.

2. hechte

wordt disjunct gebruikt: het
betekenisaspect ‘stevig gebouwd’ is niet
toepasselijk, wel: ‘betrouwbaar’. hechte
wordt dan als eigenschap van de ‘U’
gezien (de waarde is verwant met die van
aardsch 3). Tevens is hechte verschoven
interpretabel, toegepast op geef: cf.
‘hechte vriendschap’.

hand

staat wat de karakteristiek (hechte)
betreft, metonymisch voor de persoon
van de U.

tasten

is schijnbaar in tegenspraak met hechte.
tasten moet dan ook niet op hand
betrokken worden, maar op geef: ‘zonder
te aarzelen of het wel goed is’: de uitleg
van de eventuele aarzeling volgt in 3. Het
gebruik van het woord ‘aarzelen’ zou
minder functioneel zijn. tasten suggereert
onzekerheid ten aanzien van de relatie,
‘aarzelen’ alleen onzekerheid.

3. ik ben

introduceert het voornaamste thema van
dit gedicht: de explicatie van de ik, d.w.z.
hoe hij nu is: ik ben impliceert wellicht
een ‘ik was voordien niet’.

aardsch

is een sleutelwoord in dit gedicht, zie ook
de herhaling van 2 en 3 in 19 en 20.
aardsch heeft voor de ik een bepaalde
waarde (de uitleg volgt in 4-7), die
positief moet worden geïnterpreteerd:
immers, het
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‘aards’-zijn geldt als garantie voor de U
om met de ik samen te gaan (zie 1).
ik - verwant

De herhaling van ik ben en zeer geeft aan,
dat de twee helften van deze regel voor
en na de komma voor de ik synoniem
zijn. Dus: aardsch is een kenmerkende
eigenschap van de U, te relateren aan
hechte - een eigenschap die de ik nu ook
bezit.

4. hoort ge

4-7 geeft een uitleg van aardsch (zie de
dubbele punt na 3). In 4 probeert de ik
nadrukkelijk (hoort ge: ‘let op’) een
bewijs te geven van de ‘aardsheid’: hoort
ge wijst erop dat de ik bang is dat de U
twijfelt, er is noodzaak om haar te
overtuigen. Ook bevestigt hoort ge dat
zij anecdotisch aanwezig is.

mijn stem

De poging tot overtuiging begint met een
voor de ik objectief bewijs, een
verandering die de U kan waarnemen,
kan horen.

werd

sc. ‘was dus eerst niet’.

ruig

moet in de context positieve waarde
hebben, een waarde die verbonden kan
worden met aardsch, omdat het daarvan
uitleg, bewijs is. ‘grof, ruw’ past dan niet.
Disjunct opgevat voldoen omschrijvingen
als ‘onstuimig, hard, nuchter’ i.t.t.
‘dromerig (zie 9 vv.).

5. mijn oog

Deze regel kan niet meer afhankelijk zijn
van hoort ge. Na het bewijs gaat de ik op
uitleg over.

gewet

Voeg in werd 4. gewet staat metaforisch
bij oog: ‘scherp gemaakt’. gewet maakt
dat oog letterlijk als ‘scherp’ gezien moet
worden. De nadrukkelijk aandacht die het
oog krijgt is functioneel omdat het de
nadruk, overtuigingskracht aangeeft die
de ik aanwendt in zijn uitleg.

aan grijze horizonten gewet

concretiseert grijze horizonten, het woord
functioneert dubbel in de regel. De grijze
horizonten zijn het instrument, waaraan
het oog gescherpt is. Het zijn in de
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context veelzeggend explicatieve
woorden: horizonten horen bij een typisch
aardsch landschap (zie voor de
beschrijving van de niet-aardse ik 8 vv),
het woord impliceert tegelijk ‘wijdheid’
en ‘begrenzing’. grijze doet meer dan de
kleur van lucht in horizonten aangeven:
de kleurwaarde (meerwaarde) moet als
significatief worden beschouwd. Nu is
grijs een niet-heldere, tusseninkleur. Men
ziet dat steeds in 4-7 aardsch wordt
omschreven met woorden die een aantal
gemeenschappelijke aspecten hebben:
‘niet helder, niet glad’ (ruig), ‘zacht,
onscherp’ (gewet).
Deze noties, eigenschappen die de U bezit
en die de ik zich eigen heeft gemaakt,
vormen de ene component van de
tegenstelling aardsch - ‘niet-aards’
waarop dit gedicht is gebouwd.
gewet aan vestigt de aandacht op nog een
functie van grijze horizonten: iets van
grijze horizonten is overgegaan op, heeft
zich meegedeeld aan mijn oog. Dus het
oog is niet alleen gescherpt, gewet, maar
gescherpt aan, heeft iets gekregen van de
essentie van grijze horizonten: het oog is
aardsch geworden.
6. smedend

Het tegenwoordig deelwoord geeft aan,
dat het proces van het ‘smeden’ nog niet
voltooid is (cf. werd 4). Na gewet treft
men hier weer een woord dat ‘krachtige
handarbeid’ suggereert, ‘inspanning’.
Lijdend voorwerp van smedend en buigt
is de daden enz. 7.

buigt

wordt absoluut gebruikt, niet ‘buigt in
een bepaalde vorm, buigt
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tot’, maar ‘gespannen maakt’. Ook 6 en
7 maken deel uit van de explicatie van de
aardsheid van de ik: het ‘smedend buigen’
moet als zodanig strekken tot bewijs. De
ik impliceert dat zijn daden nu aan zijn
wil onderworpen zijn.
buigt en de verbaaltijd smedend buigt
doen vermoeden dat de veraardsing van
de ik een proces is dat nog aan de gang
is, aangezien de daden nu bij voortduring
aan de wil onderworpen moeten worden.
mijn wil

is metonymisch op te vatten als ‘ik’,
pregnant voor ‘ik met mijn wilskracht’:
nù is de ik krachtig en zelfbewust
geworden.

7. de daden - oog

De regel constitueert een gemakkelijke
metafoor voor ‘mijn handelingen, mijn
woorden, mijn kijken’. De metafoor
functioneert bij wijze van concentratie,
en bovendien geeft daden concreter aan
dat het hier om een bewuste handeling
gaat.

8. neen

is vnl. te interpreteren samen met
schuchter. De afzonderlijke ontkenning
wijst weer op het nadrukkelijke van de
poging tot overtuiging, en mogelijk op
aarzeling bij de aangesprokene.

schuchter

moet wel persoonsvorm zijn, is dan
afleiding van het adjectief, via een
neologistisch werkwoord ‘schuchteren’.
Dit is een typisch expressionistisch
procédé; het effect is pregnantie, cf. bv.
‘wees niet schuchter’. De functie van
schuchter is ook een enigszins andere dan
waar de omschrijving met
koppelwerkwoord toe in staat is:
‘schuchteren’ moet betekenen ‘zich op
schuchtere, aarzelende wijze gedragen’.
Hiermee wordt impliciet iets van de
handelwijze van de U in deze situatie
gesuggereerd: kennelijk ‘schuchtert’ zij
wel. Meer overreding is nodig, de dubbele
punt leidt deze in.
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9. ben

Hier is ben hulpwerkwoord, de regel
verloopt niet parallel met 3 waar een
toestand werd aangegeven. Overigens
wordt de parallellie door de herhaling van
het woord ben wel gesuggereerd.

ontdaan

is ambigu. Letterlijk: ‘ont-daan’,
‘losgemaakt van’. Tevens heeft het een
figuurlijke waarde, en hierin ligt een
aanwijzing voor de reden van de
‘aardsheid’ van de ik: ‘van streek,
ontsteld’. De ambiguïteit is nadrukkelijk,
want afkeerig 10 heeft hetzelfde. In de
figuurlijke interpretatie is ben weer
koppelwerkwoord.

overluchtse

is een neologisme analoog aan
‘overzeese’: ‘over de luchten en verder,
kosmisch’. Hier komt de tweede
component van de tegenstelling aan de
orde, die de verhouding tussen ik en U
verduidelijkt: de U is aardsch, de ik was
kosmisch georiënteerd en probeert zich
nu ook op de aarde te richten.

tochten

Het woord herinnert aan de titel, en
verlegt daardoor, naast de nadruk die
overluchtse op zichzelf al krijgt, in
tweede instantie het accent: ‘overlùchtse,
d.w.z. niet aardse tochten’.

10. afkeerig

zie ontdaan. 1. ‘mij afkerend van’ (geeft
ook aan dat dit proces nog steeds aan de
gang is); 2. ‘weerzin hebbend tegen’.

schaduwzeilen

De samenstelling is niet eenduidig. -zeilen
is in verband te brengen met tochten:
10-12 zou dan een uitleg zijn van
overluchtse tochten. Ook maanrivieren
12 wijst op tochten in relatie met een
boot. Het beeld roept een ik op die in een
boot de kosmos bezeilt.17.
Het eerste lid van de samenstelling, en de
aard van de samenstelling is echter
moeilijker te bepalen. -zeilen geeft
aanleiding tot een paar mogelijke
analogieën: ‘een koers zeilen’: a. ‘naar
een bepaald punt: naar schaduwen toe’;
b. ‘zich oriënterend op een bepaalde
windrich-
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ting zeilen: afhankelijk van schaduwen’
(cf. ‘zeezeilen’); c. ‘over iets, op iets
zeilen: over schaduwen heen’.
Er zijn meer mogelijkheden: d. ‘zeilen
met schaduwen in plaats van zeilen’; e.
‘zeilen als een schaduw’; f. ‘schaduw in
plaats van echt zeilen: gedroomd, irreëel
zeilen’.
a. geeft weer wat het woord overluchtse
beter aangeeft, de interpretatie zou dubbel
zijn. Ook langs wijst deze mogelijkheid
af.
b. is beter, vooropgesteld dat schaduwhier een negatieve notie heeft. b) geeft
het onechte van de kosmische fantasieën
aan, en is integrabel met de wijze waarop
de ik nu poogt deze verlangens van zich
af te zetten (zie afkeerig).
c. langs 11 maakt ‘over’ onmogelijk.
d. lijkt nogal gezocht.
e. geeft te weinig informatie om
aannemelijk te zijn.
f. is zeer wel mogelijk, schaduw- dan ook
weer in negatieve zin opgevat.
Rest dus ‘op de koers van schaduwen
zeilen’ en ‘niet echt, gefantaseerd zeilen’.
Beide interpretaties hebben gemeen de
negatieve notie van afkeerig, en het
woord schaduw- doet inderdaad weinig
aardsch aan in de zin van wat dit woord
in dit gedicht betekent: schaduw- staat
voor het vage, onechte, weinig bewuste
en krachtige dat de ik in zijn vroegere
handelwijze verwerpt.18.
11. langs

a. ‘over’ ‘hij vaart over regenbogen’.
maanrivieren spreekt dit tegen.
b. ‘hij vaart er langs, er aan voorbij’.

wankelende

is een dynamiserende metafoor bij
regenbogen. De context maakt het
waarschijnlijk dat, net als bij schaduw-,
de bedoeling van wankelende denigrerend
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is. Men vindt hier dus geen beschrijving
van ‘overluchtse tochten langs
wankelende regenbogen’ met de notie
‘gevaarlijk’, want waarom zouden
regenbogen voor een kosmisch
georiënteerd ik gevaarlijk zijn?
wankelende moet opgevat worden als
uitdrukking van de fase waarin de ik nù
verkeert, nu hij zich juist afkeert van die
kosmische beleving: ‘nu wankelende’:
wankelende geeft de twijfel aan die de ik
nu voelt ten aanzien van zijn vroegere
kosmische reizen.
12. die

Deze regel geeft aanleiding tot twee
interpretaties, aangezien grammaticale
homonymie optreedt. a. die is onderwerp;
b. die is lijdend voorwerp.
a. ‘regenbogen huifden dromen over
maanrivieren, dromen werden door
regenbogen’ enz.;
b. ‘dromen huifden regenbogen over
maanrivieren, regenbogen werden door
dromen’ enz.
Het woord huifden doet vermoeden dat
de tweede interpretatie correcter is:
‘regenbogen zijn/worden over een ruimte
heen gespannen’. Het beeld past visueel
beter.

droomen

is dan onderwerp van de zin. droomen
krijgt door huifden zelfstandigheid:
droomen zijn creatief. De droomen maken
het de ik, door hun creëren van
regenbogen waar langs gevaren kan
worden, mogelijk zijn tocht te
ondernemen. De kosmische reizen
vonden dus in de droom plaats. Dit voegt
aan het beeld van de kosmische figuur
een aspect toe: de tegenstelling
kosmisch-aards wordt nu verbonden met
de tegenstelling droom-werkelijkheid.
Met de concretisering van droomen wijst
de ik eigenlijk de
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verantwoordelijkheid van zijn kosmische
houding af. Hier ontstaat een tegenstelling
met wil 6: vroeger heeft de ik zich laten
doen.
huifden

Van Dale: ‘spanden over’.

maanrivieren

Men kan twee plausibele relaties tussen
het eerste en tweede lid van deze
samenstelling leggen: ‘rivieren van de
maan’, ‘rivieren als de maan’. De eerste
geeft een wat detaillistische voorstelling
van het kosmisch landschap, de tweede
lijkt weinig zinvol; maar een combinatie
van beide ‘rivieren als van de maan’ lijkt
acceptabel. Niet dat maanrivieren met
volledige zekerheid zo geïnterpreteerd
moet worden, maar een interpretatie die
passen wil in de context van de hier
geschetste kosmische fantasie moet wel
deze richting uitgaan.19.
Het beeld kan nu geparafraseerd worden:
‘de ik voer op de maanrivieren
waaroverheen door dromen regenbogen
waren gespannen’.

13. dat

is afhankelijk van zozeeren zoo 9 en 10.
Nu begint het werkelijk ‘zich afkeren’.

dezen nacht

kan zijn ‘de nacht die nu nog duurt; maar
ook ‘de afgelopen nacht’ - in dit laatste
geval zou het nu dag zijn.

die - verging

verging wijst erop, dat het nu dag zou zijn
(zie echter herfstelijke nachten 22).
verging is pregnanter dan ‘voorbijging’:
nu is dezen nacht de nacht, waarin de ik
afscheid nam van de droom en zich naar
de werkelijkheid toekeerde (uw open dag
18): er is wel degelijk een tijdperk
definitief voorbij. Waarom als een
bloem?
Bedoeld moet zijn het plotselinge aspect
van het verwelken van bloemen:
‘plotseling is de geur en fleur van de
kosmische droom verwelkt’.
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dezen nacht moet ‘het uur van afscheid,
de nacht die de kosmische periode
afsloot’ betekenen.
Waarschijnlijk is mede een allusie aan de
lieflijkheid van de bloem, waarin dan een
heimwee wordt uitgedrukt, een weemoed
òm het afscheid.
14. met

‘met behulp van’, maar ook (zie 4) ‘door
middel van’.

harden

Weer een woord dat op rekening van de
aardsheid moet worden geschreven, zie
smedend en gewet.

wil

Zie 6.

het tasten

geeft weer onzekerheid aan, cf. buigt 6:
impliciet laat de ik blijken dat hij de weg
naar de U niet zonder moeite en iets van
spijt heeft afgelegd.

enkels

Sc. ‘mijn wil schoorde mijn tastende
enkels’, èn ‘omdat mijn enkels tastten
behoefden zij steun’.
enkels staat weer metonymisch voor ‘ik’.
In de regel is het tasten lijdend voorwerp
van schorend, een schijnbaar onlogische
constructie, die ontstaat door de
concentratie van twee mededelingen tot
één.

schorend

Sc. ‘schragend’.

15. tuimelende

Nu volgen een aantal zeer
expressionistisch aandoende
dynamiserende metaforen. tuimelende is
waarschijnlijk adjectief bij wegen, maar
is verschoven toepasbaar op mij.20. In deze
regels vindt projectie plaats: de gevoelens
van de ik worden als het ware
geobjectiveerd doordat ze worden
overgedragen op zijn omgeving.

wilde

is weer een projectie, zie tuimelende. Men
mag niet vergeten, dat visueel deze
adjectiva ook dienen als beschrijving van
wegen: het
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was een halsbrekende maar exuberante
(wilde) tocht.
brak

bevestigt het bij wilde opgemerkte: de
weg naar de vrouw is niet alleen letterlijk
maar ook figuurlijk moeilijk af te leggen.
brak is weer een dynamiserende
metafoor, pregnanter dan bv. ‘baande’.

16. steigerende rots

Zie tuimelende, wilde: het adjectief is
verschoven gebruikt. Het geeft tegelijk
de exuberantie van de ik aan en de
onbegaanbaarheid van de weg.
steigerende is bovendien visueel
integrabel: ‘als een paard op de
achterbenen verheft de rots zich dreigend
omhoog.’

17. wapperende

Zie tuimelende etc.: verschoven
geïnterpreteerd geeft wapperende
‘exuberantie’ aan. wapperende (transitief)
is ook een vooraf schaduwing van
bezeilde en zelfs op stroomen wel visueel
toe te passen ‘het op en neer dansen van
het water’.

18. witte vlag

Het beeld is tegelijk visueel: witte vlag =
zeil; als figuurlijk: drukt triomf uit (vlag),
en geeft de bedoeling aan van de ik: de
witte vlag symboliseert de overgave aan
de aardse vreugde die in dit gedicht het
thema vormt.

bezeilde

Lijdend voorwerp van bezeilde is
wapperende stroomen. Ook hier wordt
de ‘reis’ met ‘zeil’ gekoppeld. Vergelijkt
men schaduwzeilen 10 met dit bezeilde,
dan benadrukt de vergelijking het verschil
tussen de ik vroeger en nu (schaduwnaast witte vlag).

open

karakteriseert de U. Van Dale geeft een
aanzet tot tal van mogelijke interpretaties:
open lucht, open veld: ‘uw aardsheid’;
open deur: ‘uw toegankelijkheid’; open
oog, open hart: ‘uw helderheid’.

dag

wordt door bezeilde geconcretiseerd en
zo voor de ik tot een concreet gemaakt
doel. De twee polen in het vers worden
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door dag gecompleteerd: droomen 12 werkelijkheid // nacht 13 - dag.
releveert hoe zwaar de tocht was en hoe
triomfantelijk het doel is bereikt.
19, 20.

herhalen 2-3; maar nu zijn de argumenten
genoemd die toen nog moesten beginnen:
de regels geven nu de triomfantelijke
conclusie, in 2 en 3 hadden ze het
karakter van een smeekbede.

21. en

geeft ws. toekomstvisie aan.
Deze laatste regels vormen een
anticlimax, temeer daar in de cyclus vers
III nog volgt.
Het zijn een voudige regels, die alleen
verduidelijking maar nauwelijks
interpretatie behoeven.

eendre

‘bij ons beiden dezelfde’

gebrand

geeft de intensiteit van het ‘eender zijn’
aan.

22. doorwaden

Waarom land etc. met -waden
verbonden? Wordt hier een nadrukkelijke
tegenstelling geconstitueerd? Niet
bedoeld kan zijn, dat hun gezamenlijke
tocht moeilijk zal zijn, daarvoor is de toon
van het geheel te triomfantelijk. De
tegenstelling doorwaden - land
functioneert niet.

dit - nachten

Binnen Blauwe Tocht II op te vatten als
aanduiding van de ruimte. Ws. wordt
hiermee het land van de U, het ‘aardse
land’ bedoeld, hoewel nachten dan
merkwaardig aandoet na open dag 18.
herfstelijke dient als kwalificatie van
land.21. ‘doortrokken van herfstachtigheid,
vol van (de) herfst’. Mogelijk heeft
herfstelijke de notie ‘vochtig’, hetgeen
doorwaden aannemelijk zou maken. De
herfst heeft natuurlijk wèl romantische
aspecten.

23. vervoeren

Zie Van Dale. Sc. ‘in vervoering
brengen’.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

144

het

sc. dit land

met

‘door middel van’.

verheerlijkt hart

Parafrase: ‘stralen onze triomf uit en
dragen die zo over aan de omgeving’.
Het ritme van de laatste regels, en de
woordkeus, doen ineens veel
conservatiever en omslachtiger aan,
hetgeen afdoet aan de triomf die in 18
wordt uitgedrukt, en de herhaalregels
bovendien minder opvallend maakt.

Atomistische interpretatie Blauwe Tocht III
1. Bevreemd:

Het vers opent met een elliptische
constructie. De lyrische situatie, zoals
blijkt uit gij 1, is weer een ik die tot een
U spreekt. De dubbele punt na Bevreemd
geeft aan dat de vraag kunt - overbogen
een uitleg van Bevreemd is, zodat niet
geïnterpreteerd moet worden: ‘zijt gij
bevreemd?’: de spreker moet bevreemd
zijn.
De vraag is nu, wie de woorden na
Bevreemd uitspreekt. Voor een opening
van een zelfstandig vers zou Bevreemd
te cryptisch zijn. Aansluiting moet
worden gezocht met Blauwe Tocht II.
Maar als III een voortzetting is van II,
dan kan het niet de ik uit II zijn die hier
bevreemd is: de ik in II was aardsch
geworden, en de U verwant. Het is
onaannemelijk dat deze ik hier weer zou
twijfelen en over de breuk der kernen
spreken. Dan moet het de U zijn, die hier
spreekt, als antwoord op de uitnodiging
van de ik in II. Dit is te aannemelijker,
daar zij immers ‘schuchterde’ II 8.
Bevreemd kan, wat de lyrische situatie
betreft, worden geparafraseerd als
‘Bevreemd sprak zij’.
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breuk

overbogen maakt, dat breuk disjunct moet
worden opgevat: een breuk in de
gebruikelijke lexicale betekenis van het
woord kan niet worden overbogen: ‘door
een boog de kernen die gescheiden zijn
samenbrengen’.

kernen

De context die de bedoeling van kernen
bepaalt, wordt gevormd door 2 en 3, in
wijdere zin zelfs door 2-5. Het
uitgangspunt bij de bepaling van de
waarde van een woord moet zijn, dat de
waarde zinvol is binnen het geheel van
het gedicht, m.a.w. dat het totale gedicht
dus ook die waarde ondersteunt en in veel
gevallen zelfs bepaalt. In deze eerste regel
is nog weinig context geïnterpreteerd, en
moet de interpretator vooruitgrijpen om
de vraag: kernen waarvan? op te kunnen
lossen. Om de interpretatie van dit
gedicht niet te verward te maken wordt
hier een conclusie gepresenteerd, die aan
de hand van de contextuele
bewijswoorden later zal worden
toegelicht.
M.i. staat kernen dan hier voor de
‘essentie van resp. de ik en de U’.

overbogen

sc. ‘verbinding slaan tussen’.

2. wanneer

a. wanneer kan afhankelijk zijn van
overbogen. Dit impliceert dan dat de
gescheidenheid onder bepaalde
omstandigheden (wanneer) kan worden
opgeheven. Hiertegen zijn twee
argumenten in te brengen:
1. 2 en 3 geven geen positieve situaties
weer, maar negatieve, en 2. zie 4: de
breuk [...] zij, d.w.z. kan niet worden
opgeheven.
b. wanneer kan afhankelijk zijn van
breuk: 2 en 3 zijn een uitleg van
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breuk. De bezwaren tegen de
bovenstaande interpretatie aangebracht,
gelden hier niet, wanneer krijgt de waarde
‘aangezien immer’.
sterren

2 en 3 geven twee verschillende negatief
op te vatten situaties weer. 2 constitueert
een kosmische situatie: sterren.

tegenkant'len

- kant 'len: ‘zich omwentelen, een andere
kant opdraaien’. tegen-: moet wel
negatief worden opgevat. Samen: ‘zich
van een verkeerde kant laten zien. Van
Dale heeft wel ‘tegenkanten’: ‘zich
verzetten’; deze betekenis speelt m.i.
duidelijk mee.

aan de lucht

d.w.z. het tegenkant 'len wordt vanuit de
aarde waargenomen, de negatieve
bedoeling van de sterren is niet tegen
henzelf maar tegen degene die naar ze
verlangt, de ik uit II, gericht. (De ideale
situatie, waarin de sterren nìet tegenkant
'len, wordt in 7-9 uitgewerkt.)

3. en

leidt een tweede negatieve situatie in.

alle bloemen

Deze regel geeft niet een kosmische, maar
een aardse tegenslag weer. sterren en
bloemen hebben gemeen, dat beide
woorden een positieve waarde hebben.
sterren staan voor de ik uit II als symbool
voor de kosmische beleving (cf. zwaar
van firmamenten), bloemen hebben
dezelfde functie voor de vriendin, die nu
spreekt.
Gaat men er van uit dat 2 en 3 breuk der
kernen expliceren, door wanneer
aannemelijk gemaakt, dan leggen de
positieve woorden sterren, bloemen, in
deze regels kernen uit, en de negatieve
(tegenkant 'len, anders luiden) verklaren
breuk.

anders luiden

is een synesthetische metafoor: luiden
kent bloemen het vermogen toe te
‘klinken’, evenals ook tegenkant 'len een
zelfstandige handeling was, door de
sterren verricht.
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De bloemen ‘luiden anders’ dan de stem
van de ik in II, m.a.w. de vriendin ontkent
hier dat deze ik wèrkelijk aards geworden
zou zijn.
dan uw stem

II 4 geeft mijn stem werd ruig, deze regel
moet daar naar verwijzen. In 2 en 3 wordt
de breuk der kernen door de vriendin op
dubbele wijze aangetoond, in 2 met een
kosmische illustratie, in 3 met een aardse.
Wanneer men zou aannemen dat hier niet
de vriendin maar de ik aan het woord
was, zou uw stem de stem van de vriendin
moeten zijn, die juist nièt ‘anders luidt
dan bloemen’: alleen wanneer in 1-3 de
vriendin spreekt is deze regel
interpretabel.

4. neen, neen

Gezien vriendin is nu de ik weer aan het
woord. III is een samenspraak. De
herhaling van neen levert een definitief
argument om 1-3 te interpreteren als
gesproken door de vriendin. Wanneer
men in 1-3 de ik als spreker zou
interpreteren, zou nu de situatie ontstaan
dat deze, na de zekerheid van II, in III
begint met twijfel en vervolgens de eigen
twijfel weerlegt, hetgeen niet erg
plausibel is.

zij

conjunctief, geeft acceptatie weer. De
vriendin heeft de wezenlijke verschillen
tussen beide personen uitgelegd, en de ik
accepteert dit.

5. maar

legt de acceptatie in zij uit, de ik opent de
weg naar een compromis, een ander
gebied waarop beiden elkaar kunnen
benaderen.

herheugt

‘heugde mij al eerder, en nu weer’.
Mogelijk speelt ‘heuglijk’ mee, d.w.z. ‘ik
was het niet vergeten maar in dit verband
herinner ik het me als iets belangrijks’.22.

de stilte

Is er verband met luiden? Dit lijkt
onwaarschijnlijk, stilte moet een positieve
waarde hebben (maar), dus kan niet
bedoelen ‘de afwezigheid van het
gebruikelijke Iuiden’. stilte moet wel een
voor de

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

146

ik waardevolle eigenschap van de U zijn.
tuinen

Het meervoud geeft aan dat tuinen niet
letterlijk mag worden geïnterpreteerd. Nu
kan wel verband met 3 worden gelegd,
nl. dat bloemen en tuinen karakteristiek
zijn voor het wezen van de vriendin. Als
men tuinen symbolisch interpreteert voor
‘haar innerlijk’, dan heeft stilte wèl een
functie ten aanzien van luiden:het is juist
de stilte van haar wezen die de verbinding
kan leggen tussen de U en de ik, en
vertroosting kan bieden ondanks de breuk
der kernen.

6. nu

moet afhankelijk zijn van herheugt, niet
van stilte. Een interpretatie ‘nu is er smart
en geen stilte meer’ is zinloos. nu krijgt
dan de waarde van ‘omdat nu’.

smart

wordt geconcretiseerd door sloeg. Deze
regel beschrijft de situatie en houding van
de vriendin.23.

dit jaar

Door deze woorden krijgt het gedicht
duidelijk epische trekken. Waarom heeft
zij dit jaar geleden? Een aanwijzing ligt
mogelijk in de context: weergekeerd 7;
er kan wel bedoeld worden dat de ik een
jaar is weggeweest.

duister

karakteriseert de gemoedstoestand van
de U: ‘haar ogen zijn duister’. Ook
kenschetst dit woord de lyrische situatie:
een overredend ik spreekt tot een somber
U.

sloeg

is een dynamiserende metafoor met
negatieve notie van gewelddadigheid. cf.
bv. ‘wonden slaan, met blindheid slaan’.

7. en

zet maar 5 voort. De nu komende regels
belichten het wezen van de ik zoals hij
nu is, na 5 en 6 die vooral over de U
handelden.

weergekeerd

is pregnanter dan ‘teruggekomen’ of iets
dergelijks, -gekeerd geeft aan dat de ik
bewust heeft willen terugkomen,
thuiskomen.
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huiverende

bezielt hoogten. Ws. moet huiverende
overgankelijk worden geïnterpreteerd:
‘huiveringwekkende’. Toegepast op
hoogten constitueert huiverende een vaker
aangetroffen projectie: de emotie van het
gezichtspunt wordt geobjectiveerd door
toekenning ervan aan het object dat die
emotie veroorzaakt.

hoogten

Met hoogten worden ‘kosmische hoogten’
bedoeld, zie firmamenten.

8. koel

weergekeerd - firmamenten moet
verbonden worden met mij, niet met het
lot. koel geeft de gemoedstoestand aan
van de ik, met een synesthetische
metafoor. De waarde van koel is uit
enerzijds weergekeerd en huiverende,
anderzijds uit hoogten en firmamenten af
te leiden: ‘zonder heimwee, losgemaakt
van vroegere ambities, in een positieve
berusting keert de ik op aarde terug.’

maar

geeft aan dat koel positief moet worden
opgevat.

verheerlijkt

wordt uitgelegd door zwaar van
firmamenten: de kosmische beleving die
hij heeft doorgemaakt heeft de ik positief
beïnvloed.

zwaar van

De positieve betekenisaspecten van zwaar
moeten hier worden toegepast (cf.
‘zwanger’), niet de negatieve (cf.
‘bezwaard’).

firmamenten

Het meervoud geeft de expansie van de
kosmische reizen aan: de ganse kosmos.
In dit licht wordt 2 zinvol vanwege het
contrast.

9. dreef

Onderwerp van dreef is het lot, dat door
dreef wordt bezield. dreef geeft aan, dat
achter de handeling van het lot een kracht
zit, maar een kracht die overeenkomt met
de eigen wens van het gezichtspunt:
zingend.

mij

De plaats van mij is vreemd, men zou
verwachten dat mij en het lot
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in omgekeerde volgorde zouden staan.
De redenen hiervoor zijn o.m. van
ritmische aard; in ‘dreef het lot mij’ wordt
het lot niet gereleveerd.
u

heeft eveneens een vreemde plaats: te
verwachten was dat het na zingend zou
staan, dat bij mij hoort. Maar zingend na
lot lijkt dan bij lot te horen, een
onterechte interpretatie die plausibel zou
lijken door de bezieling. Ook in
bovengenoemde alternatieve volgorde
‘dreef het lot mij u zingend’ zouden mij
en u vlak naast elkaar staan.

zingend

moet op mij worden betrokken.
Het verduidelijkt de gemoedstoestand van
de ik, de positieve noties in 8 konden nog
betrekking hebben op de kosmische
gevoelens zelf, zingend geeft aan dat ook
het afscheid daarvan reden geeft tot
vreugde.

10. laat ons

Deze aansporing ontstaat op basis van het
bovengegeven compromis. De uitleg van
de ik is voltooid.

den stroom

bevarenscheidt stroom van de rest van de
metafoor: stroom wordt nu gereleveerd,
en leidt een meerwaarde-gebied in dat
vaker is aangetroffen.24.
stroom heeft de meerwaarde ‘hartstocht’.

bevaren

werkt de ‘stroom/boot’-metaforiek uit.

van den nacht

versterkt de meerwaarde van stroom: de
nacht is de tijd die voor hartstocht de
geschiktste is. Zo krijgt niet alleen stroom
nadruk, in het visuele beeld ‘een stroom
bevaren’, maar sterker: ‘de stroom van
de nacht bevaren = hartstocht beleven’.
Beide interpretaties liggen verankerd in
de van-metafoor: ‘de nacht is een
stroom’.

11. omhoog het zeil!

Het visuele beeld wordt voortgezet, maar
de nu volgende passage - 16 moet
metaforisch worden opgevat. Het is nl.
niet aannemelijk dat de gelieven nu
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anecdotisch in een handig gereedliggend
bootje stappen (een fregat zelfs). omhoog
het zeil is een aansporing voor de U, om
de ‘reis’ te laten beginnen. 11-16
constitueren een uitvoerig uitgewerkte
metafoor die niet in onderdelen
anecdotisch ‘herleid’ kan en moet
worden, noch uitsluitend symbolisch
moet worden geïnterpreteerd: zeil hier
‘staat’ niet voor een bepaald onderdeel
van de hartstocht of iets dergelijks. 11-16
zijn een lyrische uitweiding op basis van
de ‘stroom/boot’-metaforiek.
hoort ge

Dit kan zij inderdaad horen: het moet wel
avond zijn, en zij is aanwezig. hoort ge
verduidelijkt de lyrische situatie.

de avond

Naast ruischt zou men niet avond, maar
‘wind’ verwachten. ruischt is een
metafoor die tweeledig werkt: het ruisen
van de wind heeft zich uitgebreid tot de
hele avond, er treedt een expansie van het
ruisen op. Nu heeft ruischt meerwaarde:
vaker werd met ‘ruischen’ een extatisch
geluksgevoel aangegeven25.; hierdoor
ontstaat tevens projectie: ‘de hele avond
deelt hun gevoelens’.

ruischt

vervult een driedubbele functie.
1. louter auditief: het ruischt, de U en de
ik kunnen het horen, ‘de wind maakt een
ruisend geluid’. Deze interpretatie is
anecdotisch.
2. Binnen de stroom-metaforiek: ‘de wind
die nodig is om te varen, ruist’.
3. avond (in plaats van ‘wind’) legt de
nadruk op de meerwaarde van ruischt, en
geeft extatisch geluksgevoel en projectie
aan.

12. o!

leidt een ellips in, die zich tot 16 voortzet.
o! wordt als uitroep gebruikt, geeft uiting
aan de emotie die wordt
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veroorzaakt door wat na o! wordt
uitgelegd.
doorwaaid

releveert de notie ‘wind’ in ruischt.
De metaforiek wordt verrijkt: naast
stroom en ruischt komt er nu ‘wind’ bij
via doorwaaid. Van Dale geeft o.m. ‘aan
de invloed van de wind blootstellen’: ‘de
wind heeft ons geheel doorwaaid’.
Het verleden deelwoord geeft aan dat
doorwaaid een toestand is. doorwaaid
geluk wordt uitgelegd na de komma: dit
- fregat: doorwaaid heeft dus betrekking
op iets dat er al is, waar de wind mee
heeft gespeeld, ‘ons geluk’ is niet
breekbaar want doorwaaid.
doorwaaid concretiseert geluk, een
concretisering die in de tweede helft van
de regel begrijpelijk wordt. De
meerwaarde van doorwaaid, behalve
‘hecht, onverwoestbaar’ is ook
‘onstuimig’ (‘wind’).

geluk

dit wapperend fregat wordt gelijk gesteld
met geluk: een aanwijzing dat men de
passage metaforisch moet opvatten.
Binnen de ‘stroom’- metaforiek staat de
‘boot’ hier voor geluk.

wapperend

past in het uitgewerkte beeld ‘de zeilen
wapperen’ (metonymisch), maar ook
heeft wapperend weer meerwaarde
(‘wind, vlag’), en allitereert het met
doorwaaid.

fregat

Een oorlogsschip zal niet zijn bedoeld,
het betekenisaspect ‘driemaster’ is wel
toepasselijk: ‘een prachtig schip met tal
van zeilen’.

13. voor haar

Met haar wordt het fregat bedoeld; voor:
sc. ‘voordien, vroeger dan’.

de ruimte

attendeert weer op het metaforische
aspect van 10-16. Het beeld is fraai: de
totale ruimte kan in hartstocht worden
bevaren. Het compromis van de ik wordt
hier in ruimte duidelijk: het gezichtspunt
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ziet het meeste heil in een vereniging van
aardse en kosmische beelden.
kerfde

De onvoltooid verleden tijd doet vreemd
aan. Wordt bedoeld, dat het fregat de
ruimte al eerder gekerfd heeft? Dit zou
impliceren dat de U en de ik elkaar al
vroeger gevonden hadden, zie echter
15-16 die dit ontkennen. Het rijm met
derfde 15 zal de verbaaltijd wel moeten
verklaren, tenzij men de oplossing zoekt
in de interpretatie ‘geen boot vóór haar
kerfde zo de ruimte als deze doet’. Dan
is 13 een in elkaar geschoven constructie.
kerfde heeft gewelddadige
betekenisaspecten die niet toegepast
moeten worden (cf. ‘door de golven
sneed’).26.

14. en

is nog afhankelijk van geluk, en verbindt
geluk dat verbonden was met fregat, nu
met ‘uw aanwezigheid’.

15. nimmer derfde

hier is de verbaaltijd wel functioneel: ‘tot
op heden’.

16. wijl

gij, nimmer, derfde en wijl doen
archaïsch, dichterlijk aan.

bezat

ontkent een vroegere verhouding tussen
U en ik, die toch in 6 en 7 wel werd
gesuggereerd.
bezat moet daarom absoluut worden
opgevat: ‘wezenlijk bezat, absoluut
bezat’: de regel herinnert aan de breuk
der kernen zij.

17. nu

Gezien zachte is het waarschijnlijk dat
hier de vriendin weer spreekt. nu maakt
dit aannemelijk: na de uitleg en
aansporing van de ik accepteert zij het
compromis.

goed

geeft een conclusie van het thema van dit
gedicht: goed omvat zowel het
compromis als de hartstocht.

hier is

Nu volgt een variant op de herhaalregels
II 2-3 en 19-20. Tegenover geef mij II 2
en 19 is hier is een antwoord, dat wel
door de vriendin gegeven moet worden.
Deze regels wijzen duidelijk op een
epische

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

149

continuïteit tussen II en III.
zachte

Zie I 12 zachten tocht: ‘zachtheid’ is een
eigenschap van de vriendin, die hier aan
het woord moet zijn.

hand

Het rijm binnen dit meest lyrische stuk
versterkt de directe verbeelding van de
emotie. Afgezien van 12-18 rijmt dit
gedicht (evenals I en II) niet. Een tweede
functie van het rijm is, dat het de
herhaalregels met het lyrische stuk
verbindt en de cyclus afrondt; doordat III
17 ten opzichte van II 2 en 19 varieert,
rijmen hier de laatste twee regels.

18. gij

Deze regel kan zowel door de vriendin,
als door de ik worden uitgesproken. M.i.
is de variatie op ik ben II 3 en 20, parallel
aan de variatie van hier is op geef mij,
een aanwijzing voor de opvatting dat de
vriendin hier spreekt.
Dan accepteert zij de ik hier wezenlijk,
en besluit de cyclus met een samengaan
van beide gelieven.27.

BLAUWE TOCHT

Na lezing van de cyclus is wel duidelijk
dat met Tocht niet wordt bedoeld uw
zachten tocht I 12; evenmin de
overluchtse tochten van de ik II 9; maar
de tocht die aangekondigd wordt in II
21-23, hoewel het woord daar niet wordt
genoemd; en waarvan wederom sprake
is in III 10 vv: de tocht die de gelieven
samen zullen gaan ondernemen. Curieus
is wel, dat de titel betrekking heeft op een
gebeurtenis die anecdotisch in het gedicht
niet plaatsvindt! Het woord ‘tocht’ wordt
wel dichterlijk gebruikt voor ‘hartstocht,
verlangen’: het is zeer waarschijnlijk dat
Tocht deze waarde heeft.28. Blauwe is,
vooral wanneer men Tocht mede met
bovenstaande waarde opvat, niet moeilijk
te interpreteren. I 10 onthult de
chiffrewaarde van ‘blauw’ immers
duidelijk: ‘puur geluk’.
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie Blauwe Tocht I
In I worden twee personen genoemd: de ik (mij 14) en de U, vriendin 3,11. De ik,
het gezichtspunt, manifesteert zich pas in 3, hetgeen de eerste twee regels de functie
van kwasi-objectieve29. inleiding geeft. 1 en 2 staan temeer apart, daar het gedicht in
3 overgaat in de directe rede, minstens tot 17. In I is het gebruik van de directe rede
te curieuzer, daar de gestelde vragen (is dit 3, en dit 11) retorisch zijn: het antwoord
ligt in de vragen zelf besloten.
Dit roept het probleem op van de verhouding tussen de genoemde personen. De
ik spreekt wel tot zijn vriendin, maar uit de context blijkt, dat de vrouw in het gedicht
nìet aanwezig is: 14 zonder u; 3-13 zou zinloos zijn als zij aanwezig was. De vrouw
wordt dus aangesproken terwijl zij er anecdotisch niet is: haar aanwezigheid in de
herinnering van het gezichtspunt wordt opgeroepen door der linde groene ademing.
De visie op de U is die van het gezichtspunt. Dit gezichtspunt is een ik die door een
dorp heenloopt, en vergeefs probeert in dit dorp haar beeld terug te vinden. De
presentatie geschiedt van op een afstand: het gezichtspunt spreekt slechts eenmaal
indirect over zichzelf (mij 14) maar het dorp en zijn herinneringen, het thema van
het gedicht, worden van buitenaf gezien. Wel is I in hoge mate subjectief, op wellicht
1 en 2 na, die objectiever lijken. Let men echter op de structuur van I, dan ziet men
dat 14 expliciet vermeldt wat in
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1-2 wordt uitgedrukt, zodat na de interpretatie van het gedicht 1 en 2 gezien moeten
worden als een visie van het gezichtspunt op het dorp: in dit licht is klagen een fraai
voorbeeld van projectie van de gevoelens van de ik op het dorp.
De vriendin wordt subjectief gekarakteriseerd, door de ik en in herinneringsbeelden.
De selectie is significant. Ook de aard van de verhouding tussen ik en U (over het
standpunt van de U ten aanzien van deze verhouding wordt in I niets gezegd) draagt
bij aan de subjectiviteit: de ik ziet de vrouw bekleed met magisch creatieve
eigenschappen die als feiten worden voorgesteld: in 3-13 zijn de straat en de weg
getransformeerd door haar aanwezigheid.
De woorden die op de vrouw betrekking hebben, behoren tot twee categorieën:
woorden die hartstocht en exuberantie aangeven, en woorden die, meestal
meerwaarden, haar specifieke aard beschrijven. Naast lach - fonkelende bloesem 4;
vuur 7 en vlam 15 vindt men grijze, zachten tocht 12; schaduwen 16; waaien 16;
schemerenden gang 17.
De woorden uit de tweede groep hebben, tevens gelet op de meerwaarden, aspecten
gemeen: iets indirects, niet-fels, iets van zachtheid en weldadige beschutting.
Hieronder zal blijken, dat deze karakterisering blijft functioneren in II en III.

Lyrische Situatie Blauwe Tocht II
De genoemde personen zijn dezelfden als in I: ik (o.a. 3), u (o.a. 3) maar er is een
persoon bijgekomen: ons 1.
II begint met dit ons, wat meteen wijst op een verandering in de situatie ten opzichte
van I: de U is nu wel aanwezig. In de tekst blijkt dit duidelijk: uit de aansporingen
(geef mij 2, 19) en sterker nog uit het feit dat ze hem kan aanraken (tasten 2, 19) en
horen (hoort ge 4, in de context gebruikt als bewijs voor de verandering die in de ik
heeft plaatsgevonden), en uit het feit dat ze kennelijk reageert: neen, schuchter niet
8. De directe rede heeft in II dan ook een andere functie: niet retorisch (I), maar
explicatief. De vriendin wordt nauwelijks beschreven in II, dit vers handelt uitsluitend
over het gezichtspunt zelf. Van de U wordt alleen gezegd hechte hand 2, 19; dat zij
aardsch is 3, 20; en uw open dag 18. Dit impliceert dat alle ‘aardse’ woorden indirect
op de U betrokken moeten worden.
Het gezichtspunt in II, sprekend over zichzelf, stelt zich dus niet op een afstand
op maar presenteert van binnenuit, en, zoals welhaast niet anders kan, subjectief.
Deze subjectiviteit is gelegen in de overredingskracht, maar ook bv. in het gebruik
van meerwaarden. De ik belicht zichzelf in twee verschillende stadia. Ook hij is
aardsch (geworden). Zijn aardsheid moet blijken uit woorden die iets stevigs, hards,
iets van krachtsinspanning gemeen hebben: ruig 4, gewet 5, grijze 5 (cf. I grijze vuur
van de U gezegd), horizonten 5, smedend 6, buigt 6, daden 7, harden wil 14, schorend
14.
Niettemin verraadt het gezichtspunt dat dit aards-zijn hem moeite kost in tasten
14; ook de weg naar de U toe is moeilijk en gevaarlijk: 15-17, maar wordt enthousiast
ondernomen.
Dit tweede vers van de cyclus is uit contrasten opgebouwd (de ‘ik-nu’ tegenover
de ‘ik-vroeger’), die echter door het gezichtspunt zelf in tasten 14 min of meer worden
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ontkend. Niettemin wordt het vroeger kosmische stadium met kracht afgezworen:
ontdaan 9, afkeerig 10.
Stelt men ik en U in dit vers tegenover elkaar, dan ontstaan de volgende
tegenstellingen:
overluchtse tochten tegenover aardsch; droomen tegenover werkelijkheid; en
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‘nacht’ tegenover uw open dag.
De presentatie van het vers is nadrukkelijk: er is de ik veel aan gelegen de U te
overtuigen; dat dat nodig is bewijzen tasten 2, 19 en schuchter niet 8: kennelijk
‘schuchtert’ zij wèl. De nadruk blijkt uit de opbouw in stelling en bewijs: 4-7 met
zelfs auditief bewijs 4, en nogmaals explicatie 8-18, daarna de aansporing van 2-3,
herhaald in 19-20.

Lyrische Situatie Blauwe Tocht III
Dezelfde personen als in II worden genoemd: ik (o.a. 15), u, vriendin (15, 4) en ons
(10). De situatie is ook dezelfde: de vriendin is aanwezig: hoort ge 11; maar, zoals
de atomistische interpretatie heeft aangetoond, spreekt zij in 1-3, in 17, en
waarschijnlijk in 18. Dit maakt haar echter niet tot gezichtspunt. Het gezichtspunt is
ook in III nog steeds de ik, die haar directe rede inlast.
Ook wanneer we letten op de wijze waarop zij zich uitdrukt in 2-3, waar ze de
verschillen tussen hen beiden uiteenzet (sterren, bloemen), blijkt uit de waarden
duidelijk dat zij geen gezichtspunt is.
Een ander verschil ten opzichte van I en II is, dat het ons in III de meeste aandacht
krijgt. Waar de ik over zichzelf spreekt, geeft hij meer een beschrijving van
samenvattende aard (6-10) dan een explicatie als in II. Wel is de ik in hoge mate
betrokken bij de verhouding, subjectief, zoals blijkt uit de uitgewerkte lyrische
‘stroom’-metafoor 10-16.
Aan de in I en II gegeven karakteriseringen voegt III wel een en ander toe. De
vriendin wordt in verband gebracht met tuinen en stilte 5: deze woorden passen in
het beeld van I. Nieuw is de beschrijving van haar gemoedstoestand: smart 6, oogen
duister 6.
Waar II een pleidooi was voor de aardsheid van de ik, die passen moest bij die
van de U, komen beiden in III (zie breuk der kernen) meer tegenover elkaar te staan.
Maar juist deze breuk is in III geen beletsel voor wezenlijk contact: de breuk der
kernen zij 4. Het gezichtspunt werkt toe naar een compromis, dat een hartstochtelijk
extatisch samenzijn (10-16) mogelijk maakt. Dat de vriendin dit compromis aanvaardt,
blijkt uit 17 nu is het goed. De slotregels variëren de herhaalregels uit II, op een wijze
die plausibel maakt dat hier de vriendin aan het woord is: mijn zachte hand en gij
zijt.
Waren de regels in II dus explicatie, hier constitueren zij een climax waarin
verbondenheid wordt uitgedrukt.

2 Tijd Blauwe Tocht I
Hoewel de verbaaltijd in I constant is, nl. overwegend tegenwoordige tijd (behalve
deind' 8) speelt de tijd in dit gedicht een belangrijke rol.
Er is tegelijk van twee verschillende tijden sprake: van het nu, en van het verleden.
Het verleden wordt verbeeld in de herinnering van de ik, hetgeen ook de verbaaltijd
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heden aannemelijk maakt: voortdurend contrasteert het gezichtspunt het nu (1-2 en
is dit...en dit) met zijn herinnering, die hij oproept, en die een mate van actualiteit
verkrijgt door het contrast. Het heden speelt een rol in 1-2, 14 en 18-20. In 3-17 vindt
men heden en herinnering naast elkaar. Beziet men de aard van de herinneringen,
dan blijken er twee soorten te zijn: algemene herinneringen en specifieke. De laatste
soort is verantwoordelijk voor de enkele onvoltooid verleden tijd: deind' en voor een
andre nacht 8; ook dier nachten 19 kan naar specifieke herinneringen verwijzen. De
algemene herinneringen hebben
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dit gemeen, dat zij het aspect ‘altijd’ hebben: ook dit verklaart de verbaaltijd heden.
Het structuuraspect tijd is, zoals uit het voorgaande blijkt, in hoge mate relevant
voor dit gedicht.30.
Rest nog de genoemde tijd. In 4 lijkt daags in oppositie te staan tot sluimering 1,
maar schemering 5 en andre nacht 8 maken duidelijk dat het herinneringsniveau alle
uren van de dag bestrijkt. Met het nu is het moeilijker gesteld: sluimering kàn erop
wijzen dat het nu avond/nacht is, maar met zekerheid is dit niet te zeggen: de
sluimering van de huizen kan ook zijn veroorzaakt door de afwezigheid van de
vriendin, net als het klagen van de straten.

Tijd Blauwe Tocht II
De verbaaltijden in II lopen meer uiteen: men vindt hier zowel heden (kom 1 enz.),
als verleden (werd, gewet).
Nu figureren in II ook twee tijden naast elkaar, hetgeen verband houdt met het
thema: de ‘ik-nu’ tegenover de ‘ik-vroeger’.
De tegenwoordige tijd geeft het ‘nu’ aan: aansporing (kom 1), uitleg (ik ben 3) en
in 21-23 waarschijnlijk toekomst, een visioen van de ik, dat zal moeten worden
opgevat als verlengstuk van de aansporingen, en niet als ‘nu’, want na II volgt nog
III en in III wordt, voorlopig althans, niet gedaan wat II 21-23 suggereert. De verleden
tijd valt ook uiteen in twee aspecten: het verdere verleden (huifden) van het kosmische
stadium, en het nabije verleden (verging, brak, bezeilde), waarin de ik naar de U
terugkeerde. De afwisseling in verbaaltijden bevestigt de atomistische interpretatie
van II.
Wel zit er een probleem in de genoemde tijd. Het enige houvast is dezen nacht
13. verging wijst erop, dat dezen nacht voorbij is. De vraag rijst nu, of in combinatie
met I iets duidelijk wordt over het tijdsverloop in beide verzen. herfstelijke nachten
22 zegt niets, kan kwalificatie van dit land zijn. De verleiding bestaat, aan de hand
van sluimering I 1, nu te concluderen, dat het in I nacht was. Dan kan men vervolgens
een andre nacht I 8 niet in oppositie tot bij schemering I 5, maar in oppositie met
sluimering 1, de nacht waarin I speelt, interpreteren. Het zou dan I zijn, waaraan II
met dezen nacht refereerde: ‘het bezeilen’, de terugtocht van II 13-18, zou zijn
beschreven in I.
Helaas is er in I te weinig materiaal dat deze hypothese bevestigt. Integendeel
zelfs: de inhoudelijke aspecten van I wijzen nergens op de extase van de reis, die de
ik op weg naar de vriendin onderneemt: het thema van I is juist het gemis van de
vriendin - nu zou dat op zichzelf nog passen - en wel op de plek waar zij vroeger
met de ik vaak was en nù niet is. Daarom moet die reis tijdens I al zijn afgelopen,
dit dorp I 14 ìs de plaats van bestemming, een andere conclusie is niet mogelijk. We
moeten dus concluderen dat de ik in II 13-18 refereert aan gebeurtenissen die vóór
I hebben plaatsgevonden. Anecdotisch construerend is de volgende van gebeurtenissen
in I en II dan: kosmisch stadium (zie II 9-12), nachtelijke terugreis naar vriendin (zie
II 13-18), aankomst in het dorp zonder haar vooralsnog te vinden (I), gesprek bij hun
ontmoeting (II).
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Tijd Blauwe Tocht III
De verbaaltijd in III levert weinig problemen op. Het ‘nu’ is een voortzetting van
dat in II (kunt, nu is het goed), maar de avond ruischt 11 wijst erop dat het in III (dus
ook in II) avond is; de stroom [...] van den nacht 10 bevestigt deze veronderstelling.
Dit spreekt dezen nacht II 13 niet tegen: het is heel wel mogelijk
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aan de afgelopen nacht met het woord dezen te refereren.
Mooi valt in III het opschuiven van het nu, de ontwikkeling in het heden te volgen
aan de hand van de stadia in de redenering: Bevreemd (de vriendin spreekt) 1-3;
breuk-zij 4; maar 5; en ik 7-9; lyrische aansporing 10-16; nu is het goed 17-18 (weer
spreekt de vriendin).
Men moet wel aannemen dat III 7-9 II 13-18 herhaalt.
De genoemde tijd in III 6 dit jaar levert een anecdotisch probleem op. De ik spreekt
van het afgelopen jaar, en constateert dat de vriendin toen verdriet had. Tenzij men
aanneemt, dat gerefereerd wordt aan een niet uitgewerkt verder verleden dan waarvan
elders in dit gedicht of de cyclus sprake is, kan men waarschijnlijk achten dat met
dit jaar de gescheidenheid van de ik wordt bedoeld. Dan is het mogelijk de constructie
van de anecdote nog wat uit te breiden:
1. Verhouding ik-vriendin in het verleden (III herheugt, I herinneringsniveau).
2. Kosmisch stadium van de ik (II 9-12, III gedeelte van 7-9). De vriendin lijdt
(III 6).
3. Triomfantelijke nachtelijke terugtocht (III 13-18; III 7-9).
4. Aankomst in het dorp, zonder vriendin (I niveau van het nu).
5. Gesprek bij hun ontmoeting, avond (II, III niveau van het nu).
Over het eerste stadium, hun vroegere verhouding, geeft III volgens deze opvatting
van III 6 nog meer informatie: de ik heeft de vriendin nooit werkelijk bezeten (nooit
bezat 16).
Of deze constructie van de anecdote functioneel is binnen de epische structuur
van de Blauwe Tocht als geheel, zal nog moeten worden onderzocht.31.

3 Ruimte Blauwe Tocht I
Blauwe Tocht I creëert een specifieke ruimte, die herhaaldelijk in het vers wordt
genoemd: Huizen 1; de straten 2; de straat 3; die 4; die 5; die 8; de weg 11; dit dorp
14. Ook de linde 18 geeft een specifieke plaats aan.
Deze uitvoerige plaatsaanduidingen zijn in het thema verankerd, zoals het in 14
wordt uitgedrukt: dit dorp is zonder u mij vaag en vreemd. De ruimte in I is
driedimensionaal op twee niveaus: zowel in het ‘nu’ (de wandelende ik) als in de
herinnering, waar de vriendin diezelfde ruimte transformeert. Zo krijgt de straat 3-10
driemaal in de herinnering, eenmaal in het ‘nu’ gestalte. Eveneens in de structuur
geïntegreerd is de positie van het gezichtspunt in de ruimte. In de interpretatie bleek,
dat het gezichtspunt zich voortbewoog door het dorp, en wisselend een overzicht
dan weer een detail van de ruimte presenteerde. Ik herhaal de relevante passages: 1
Huizen: de ik bekijkt één straat; 2 de straten: een meer panoramisch overzicht, het
sluit de indruk op het gezichtspunt van het heden af; 3 de straat: de visie is versmald;
11 de weg: de ik heeft zich verplaatst, de straat is in een weg uitgelopen, de visie is
nog steeds smal (3 en 11 contrasteren nu en herinnering); 14 dit dorp: een
totaaloverzicht. Deze regel is de kern van het vers, zij geeft het thema aan; 18 de
linde: presenteert een specifieke plaats en geeft de motivatie voor het hele gedicht.
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Nog een opmerking over de projectie in 1 en 2: deze projectie ontkracht de
driedimensionale ruimte niet, omdat het een specifieke ruimte is waaraan de gevoelens
van de ik verbonden worden. Bovendien is het gedicht lineair zo geprogrammeerd
dat pas na 18 blijkt dat in 1 en 2 projectie optreedt. De projectie hier is geen aspect
van de ruimte.32.
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Ruimte Blauwe Tocht II
In II speelt de ruimte een andere rol. Van driedimensionale ruimte is hier geen sprake
tenzij in de slotregels (21-23 dit land), in ieder geval is deze ruimte dan niet specifiek
- òf men moest aannemen dat de ruimte uit I ook in II wordt verondersteld, wat gezien
de afwezigheid van de vriendin in I niet plausibel lijkt. De verdere ruimte in II wordt
gesuggereerd door de argumenterende woorden van de ik, en wel met verschillende
functies. horizonten functioneert door de aardse ruimte en beperking die het aangeeft,
binnen de karakterisering van de ik; overluchtse tochten - maanrivieren suggereert
de kosmische vergroting van de ik, en staat dus ook in functie van de karakterisering;
wegen, rots en stroomen vertellen van de moeilijke tocht die de ik heeft afgelegd.
Tot driemaal toe staan ruimtesuggesties in dienst van de uitleg en de overreding door
het gezichtspunt, die het thema van het vers vormen. De verhouding tussen thema
en ruimte is echter anders dan in I: daar waren beide aspecten wederzijds afhankelijk,
hier dient de ruimte ter illustratie van het thema.

Ruimte Blauwe Tocht III
III heeft minder ruimtelijke aspecten dan II, maar is ook meer met II verbonden,
zodat hier wel dezelfde ruimte kan worden aangenomen. In sterren - lucht en in 5
tuinen treedt ruimtesuggestie op, maar deze is zozeer in argument en beeld verankerd
dat het ruimtelijke aspect geen afzonderlijke gestalte krijgt. In 7-10 heeft de
ruimtesuggestie dezelfde functie als in II: hoogten, firmamenten cf. II 9-12.
Functioneler en nieuw ten opzichte van I en II is de ruimtesuggestie in 10-16: de
stroom - van den nacht, waar de uitwerking van de ‘stroom/boot’-metafoor een
virtuele ruimte oproept die tegelijk als verbeelding van de hartstocht fungeert. Zie
in dit verband bv. doorwaaid dat geluk ruimtelijk concretiseert. Desondanks blijft
de ruimtesuggestie ook hier een bijdrage: de totale projectie is wel functioneel, maar
de ruimte als aspect van deze projectie structureert niet het hele gedicht.
Men moet nu niet denken dat de ruimte in II en III onbelangrijk is: de aard van
deze twee immers argumentatieve verzen vraagt niet zozeer om een specifieke ruimte
als het geval was in I.

Samenvatting
Blauwe Tocht I
Het thema van Blauwe Tocht I is dat van een man, die door het dorp heenloopt waar
hij vroeger met zijn geliefde (vriendin) samen was, en zijn herinneringen contrasteert
met haar afwezigheid: dit dorp is zonder u mij vaag en vreemd 14 vat dit thema
samen.
Het gedicht wordt ingeleid door twee regels met sterk
neoromantisch-expressionistische inslag, die de desolaatheid van de scène illustreren.
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Hierop volgen een aantal retorische vragen aan de in de herinnering opgeroepen
vriendin: is dit de straat, is dit de weg, waaruit blijkt hoe haar aanwezigheid het dorp
transformeerde met een exuberantie, die in ‘stroom’- en ‘bloesem’-metaforen wordt
uitgedrukt en die als feitelijk wordt voorgesteld. Algemeen geldige en specifieke
herinneringen spelen door elkaar heen, en doorbreken de eentonigheid
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van de herhalingseffecten (die 4, 5 en 12 en zonder 14-17).
Hoewel het gedicht in eerste instantie een lineaire structur schijnt te hebben, met
een zich tijdens de wandeling verplaatsend gezichtspunt, blijkt de structuur na lezing
cyclisch te zijn: de gevoelens van 18-20 werden in 3-13 uitgedrukt, en 14 bevestigt
1 en 2. In de eerste regels treedt, achteraf geïnterpreteerd, projectie op. Op deze wijze
komen heden en verleden in de door het dorp geconstitueerde ruimte naast elkaar te
staan. Het gezichtspunt presenteert van buitenaf en subjectief. Ziet men dit gedicht
in verband met de hele cyclus, dan wordt vooral in I de figuur van de vriendin
gekarakteriseerd: haar magische gaven worden symbolisch metaforisch uitgewerkt
en zijn thematisch in het vers verankerd. Het beeld dat I van de vrouw geeft, wordt
in II en III niet ontkend, wel aangevuld.

Blauwe Tocht II
Het tweede vers is in hoge mate lineair, en sluit nauwer aan bij het derde dan I bij II
en III.
De lyrische situatie is veranderd: de vriendin is nu werkelijk aanwezig.
II is een explicatief gedicht, waarin van binnenuit en subjectief wordt gepresenteerd:
de ik probeert de vrouw te overtuigen van het feit, dat hij veranderd is ten opzichte
van zijn vroeger kosmisch stadium. Ook hier speelt de tijd een rol, de ik karakteriseert
zichzelf nl. als aardsch (hetgeen de U ook is) en rekent af met zijn verleden - zij het
dat hij hierin niet geheel overtuigt. De aardsheid zou voorwaarde zijn voor een
samengaan van ik en vriendin, en aan het slot van II wordt dit ook in het vooruitzicht
gesteld.
Helaas functioneren de slotregels niet ten opzichte van III: nu lijkt III een stap
terug te doen na het optimistische slot van II, terwijl de gevoelens van II 21-23 in
III 10-16 beter zijn verwoord. De functie van de herhaalregels, die zelfs gevarieerd
in III terugkeren, wordt ook door deze retorische slotregels verzwakt. De ruimte
speelt in II een ondergeschikte rol.

Blauwe Tocht III
Blauwe Tocht III bestaat uit een samenspraak tussen ik en vriendin, die wijst op de
wezenlijke verschillen (breuk der kernen 1-3).
De ik accepteert deze verschillen, en slaagt erin desondanks beiden bij elkaar te
brengen.
Het vers culmineert in een hartstochtelijke liefdesaansporing, een in 7 regels
uitgewerkte ‘stroom/boot’-metafoor die de virtuele ruimte oproept waarin de gelieven
hun Blauwe Tocht gaan ondernemen.
Het eindigt met een door de vriendin uitgesproken functionele variant op de
herhaalregels van II, waarin zij de ik volledig accepteert. De ‘blauwe tocht’ kan nu
beginnen. Ook III is een lineair gedicht, waarin ruimte en tijd ondergeschikte rollen
spelen.
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Eindnoten:
1. Zie echter de interpretatie van schemering 5 en andre nacht 8.
2. Men zou aan het treurige geluid van de wind om de straathoeken kunnen denken. Het meervoud
straten is dan ook plausibel naast straat 3.
3. Dit zijn zeer Trakliaanse regels.
4. Cf. Vlam 2 mijn vuren lach.
5. Zie Bloei en Bloesem. Hetzelfde geldt voor stroomt 5.
6. Zie Verhevene 5, Bloesem 13.
7. Cf. Bloesem 15 en Robijn 8. Zie interpretatie Robijn 8.
8. Cf. bv. Wacht 8 en 9.
9. Zie Bloesem.
10. Cf. Vrouw 3 en 4.
11. Dit gedicht vertoont veel duitse invloeden: de neoromantisch-expressionistische eerste regels;
expressionistische procédés als o!, grijze vuur en blauw geluk.
12. Zie ook Bloesem 12 blauwen; Das Tor 4 blauer wind en de titel van dit gedicht.
13. Zie hoofdstuk IV 3.3.
14. Zie de redenering naar aanleiding van de straat 3.
15. Als ook de woorden ‘gang’ en ‘schrijden’.
16. Voor de interpretatie van de titel zie na Blauwe Tocht III. Omdat de gedichten I-III de indruk
maken een geheel te zijn, worden ze alle drie eerst atomistisch geïnterpreteerd, waarna de
literaire werkelijkheid van de cyclus zal worden onderzocht. Aan de typisch epische aspecten
wordt in hoofdstuk VI 2.14 aandacht besteed.
17. Zie Zelfportret van J.F. (Verzameld Werk II) p. 242.
18. Het feit dat de waarde van schaduw hier tegengesteld is aan die van I 16 schaduwen. maakt
deze interpretatie onbevredigend.
19. Men kan -rivieren zien als metafoor voor het maanlicht dat door de kosmos stroomt. Mogelijk
is hier ook de notie ‘maanziek’ in het spel.
20. Ook kan men interpreteren mij tuimelende: ‘ik tuimel’. Men zou dan echter wel een komma na
mij verwachten.
21. Niet in Van Dale.
22. ‘Herheugen’ staat niet in Van Dale.
23. Deze regel doet sterk denken aan Holsts Liederen II 9-12 (p. 119):
Zij, die zoo lang in smarten lag,
brandde ijl en koel in 't kalme licht.
In de open hemel van haar lach
ademde mijn verrukt gezicht.
24. O.a. Blauwe Tocht I 5-10.
25. Zie Bloesem 15, Robijn 8.
26. Zie Bloesem 9 gekerfd uit nachtelijk ivoor. Kennelijk stoort Marsman zich niet aan de
gewelddadige betekenisaspecten van ‘kerven’.
27. Voor de epische relatie tussen Blauwe Tocht II en III zie de Literaire werkelijkheid, waar de
continuïteit van de hele cyclus aan de orde wordt gesteld.
28. Zie ook Madonna 4 de tochten van ons waaiend bloed.
29. De regels worden gepresenteerd als werkelijk, en daardoor kan het contrast met daags 4 ontstaan.
In wezen zijn ze natuurlijk subjectief.
30. Zie ook Ruimte. Zie ook de opmerking over de cyclische structuur van I bij de atomistische
interpretatie van vaag en vreemd 14 en de wegen 20.
31. Zie hoofdstuk VI 2.14.
32. Zie hoofdstuk VI 4.14.
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15 Invocatio aant.
Atomistische interpretatie
1. Laat

Na de titel maakt Laat duidelijk dat het
gedicht een smeekbede is.

mij

Het gezichtspunt introduceert zichzelf.
Het beeld in deze regel verkleint de ik en
geeft daardoor duidelijk de relatie aan,
die tussen ik en U bestaat.

uwer

introduceert degene tot wie de smeekbede
is gericht. De archaïserend-dichterlijke
vooropgeplaatste genitief sluit aan bij het
traditionele element, waarvan ook de titel
en de vierregelige strofen blijk geven.

haren

karakteriseert de U als de vrouw in een
man-vrouw relatie: haren geeft
vrouwelijkheid aan (zie ook
heuvelflanken 11).

mantel

sc. ‘de mantel van uw haren’, de
genitiefconstructie geeft mantel nadruk
als datgene wat bescherming biedt.1.
In haren mantel speelt ws. de associatie
‘boetekleed’ mee. Deze associatie
onderstreept het thema. Zie 7-8.

slapen

De positie van slapen als laatste woord
van de eerste regel (bovendien herhaald
in de laatste strofe) releveert slapen. In
de context (zie 2-4) krijgt het de waarde
van ‘rust vinden’.

2. en

en heeft de functie van ‘zodat’, ‘zodanig
dat’, maar ook is 2 op abstraherend
niveau een min of meer uitbreidende
parafrase van 1: mantel - donker en
slapen - wilde.

leg

Laat vroeg om toestemming, leg vraagt
om een daad, een gift.

uw donker

leg [...] om concretiseert donker, alludeert
zo aan mantel: ‘veiligheid, geborgenheid’
zijn noties die aan donker worden
meegegeven, óók door de verwijzing naar
slapen.
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donker naast uw karakteriseert de U als
iemand van wie donker uitgaat, iemand
die in staat is donker en rust te schenken
(zie verban 3).
wilde

contrasteert met donker.
Twee polen staan in dit gedicht tegenover
elkaar: de ik (wilde) smeekt om de
bescherming van de U (donker, mantel).

hart

bevestigt slapen in de interpretatie ‘rust
vinden’. hart functioneert hier
metonymisch: met het wilde hart wordt
het aspect van de ik aangeduid, dat het
meest de rust behoeft.

3. verban

Ten opzichte van Laat en leg gaat verban
nog een stap verder, kent nl. de vrouw
macht toe over de ik. Het definitieve
betekenisaspect van ‘verbannen’ toont
aan dat het hier niet om een tijdelijke rust
gaat, maar om blijvende ‘verbanning’.

het licht

Er wordt hier een oppositie donker-licht
gecreëerd, die in het hele gedicht
werkzaam blijft.
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Nu al vormt zich een patroon: wilde hart
en licht tegenover mantel en donker.
uit

te verbinden met verban.

mijner oogen dalen

lijkt een onduidelijke constructie: zijn de
dalen de ogen zelf, het geheel de kassen?
Dan zou het beeld overbodig zijn. dalen
moet staan voor ‘onderste, diepste
gedeelte’ en geeft dan het dieptepunt aan
waarin de ik psychisch verkeert. ‘De
dalen van mijn ogen’ moet niet in
possessieve maar in explicatieve zin
worden geïnterpreteerd: ‘mijn ogen zijn
dalen’.

4. vouw

De eerste strofe begint per versregel
viermaal met een imperatief, viermaal
wordt de nadruk gelegd op het
‘invocatio’-thema.
vouw is van belang voor de interpretatie
van de regel; cf. ‘doe uw venster open in
de nacht’ dat geïnterpreteerd kan worden
als ‘naar de nacht toe, open uw venster
naar buiten, laat de nacht binnenkomen’,
hetgeen niet de bedoeling is. vouw - open
geeft impliciet het beeld van een bloem,
waarmee de U wordt gekarakteriseerd
(zie de interpretatie van uw venster).

uw venster

Na vouw kan niet bedoeld zijn ‘venster
dat op de nacht uitkijkt’. venster is
attribuut van de vrouw, met een waarde
als ‘opening tot innerlijk’.
Parafrase: ‘laat mij toe in/deel hebben aan
uw innerlijk’. venster staat weer
metonymisch voor de U zelf.

open

sc. ‘naar / voor mij’: ‘deel uw innerlijke
rust aan mij mede’.

in de nacht

Hier wordt aangegeven dat er een relatie
is tussen venster en nacht: de nacht maakt
immers deel uit van haar wezen (zie ook
uw donker). Parafrase: ‘laat mij delen in
uw innerlijk dat (van) de nacht is’.
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5. want

Na viermaal een aanroep volgt nu een
verklaring. In deze strofe wordt de ik als
tegenpool van de U uitgewerkt.

ik ben moe

fungeert als samenvatting van het motief
voor de vragen in 1-4. heeft explicatieve
functie.

de dag

dag is nadrukkelijk herkenbaar als
kernwoord na alle ‘duister’-noties in
verband met de U in 1-4.

geslagen

bezielt dag: de ik is vluchteling voor de
dag.
geslagen moet negatief worden opgevat,
vooral in verband met 6 (cf. ‘met
blindheid slaan’): ‘getroffen, een
nederlaag toegebracht, gestraft’ zijn alle
toepasselijk.

6. vuur

Als attribuut van de dag: ‘zonlicht’: als
‘ziekte, straf’: ‘beneveling, zonnesteek’.
In beide gevallen wordt vuur disjunct
gebruikt.

wijn

Als attribuut van de dag:
‘intoxicatievermogen’; als ‘straf’:
‘dronkenschap’ (cf. bezetene 8).
Beide interpretaties gaan uit van een
disjunct gebruik van wijn.
Zowel vuur als wijn hebben de ik
aanvankelijk beneveld en nu verslagen.2.
vuur en wijn kan ook worden
geïnterpreteerd als hendiadys: ‘vurige
wijn’, ‘benevelend vuur’. Deze opvatting
verdoezelt de ambiguïteit in zowel vuur
als wijn, maar is minder duister. De
aansluiting met bron is ook makkelijker,
hoewel de beeldcontaminatie wijn - bron
blijft.

verweerde bron

bron lijkt, op grond van het
gemeenschappelijk aspect ‘vocht’
verbindbaar met wijn, niet met vuur. Dus:
‘geslagen met wijn uit de verweerde bron
van de dag’. Wat wordt bedoeld met de
‘verweerde bron van de dag’? Letterlijk
is er geen aansluiting met de context,
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maar wanneer men verweerde bron
metaforisch opvat doen zich twee
mogelijke interpretaties voor:
1. ‘de bron van de dag is verweerd’: ‘al
het levende is, verdord’. In deze zin wordt
ook geslagen duidelijk: ‘wie uit de
verweerde bron van de dag drinkt wordt
aangetast’.
2. ‘de bron van de dag is voor mij
verweerd: ik kan er geen vreugde maar
slechts angst uit putten’ (mijn angst 7).
De laatste interpretatie betrekt verweerde
meer op de ik dan op de ‘dag’. Aangezien
beide elementen in dit vers van belang
zijn is het niet mogelijk te kiezen tussen
deze interpretaties.
7. mijn angst

is slechts verklaarbaar vanuit geslagen:
‘de dag heeft de ik zozeer geslagen dat...’
mijn angst staat metonymisch voor de ik
zelf en fungeert zo pregnanter dan ‘ik in
mijn angst’ zou doen.
In deze regel wordt uitgedrukt hoe groot
de angst is, door een functionele
projectie: ‘zo groot dat zelfs de
omgeving, de natuur, eronder lijdt: de ik
is niet alleen besmet, maar zelfs
besmettelijk’.

versteende

versteende moet zowel figuurlijk als
letterlijk genomen worden: ‘rozenhagen
versteenden van angst’ en ‘werden van
steen, verloren hun leven’. De
interpretatie van versteende verwijst naar
verweerde: ‘de verdorring die de ik
opdeed uit de bron van de dag gaat nu
ook van hem uit’.
teere rozenhagen

Na versteende volgt teere, dat door het
contrast de verstening te gruwelijker doet
lijken.
rozenhagen staan symbolisch voor alle
vorm van leven: ‘leven en bloei in mijn
omgeving zijn onmogelijk geworden’.
Mogelijk is -hagen door het rijm
veroorzaakt.3.
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Het nu volgende is zowel samenvatting
van de hele strofe (karakterisering van de
ik) als uitleg van 7, vooral van mijn angst.
8. blindelings

is naar de spelling een bijwoord, hoewel
het hier mogelijk enigszins adjectivistisch
(‘blindelingsch’) wordt gebruikt.
blindelings verklaart angst: ‘redeloos,
zonder controle over zichzelf’; en ook:
‘hij kan het onheil niet richten’ hetgeen
7 verklaart: ware de ik niet blindelings
bezetene geweest, dan waren de
rozenhagen gespaard gebleven.

bezetene

blindelings bezetene geeft tegelijk de
twee aspecten aan, die ook in geslagen /
met vuur en wijn zaten: ‘bezeten,
dronken’, maar ‘blindelings, pijnlijk’.
bezetene is negatief op te vatten: ‘bezeten
van, krankzinnig’.

zon

wijst terug naar vuur en dag. De zon is
oorzaak van de bezetenheid. De
karakterisering van de ik staat dus
diametraal tegenover die van de U: daar
donker, nacht: hier dag, vuur, zon.

9. omhul

De ik keert terug naar zijn smeekbede,
maar nu heeft zijn verlangen naar donker
(verban het licht 3) achtergrond gekregen.
omhul geeft bovendien een verlangen
naar bescherming aan.

laat

sc. ‘sta toe dat’ (mogen 11).

de

sc. ‘mijn’ (waarschijnlijk om tweemaal
mijn in een regel te vermijden).

schuwe

staat metonymisch bij handen: in feite is
de ik schuw.

handen

Het beeld in deze strofe is zowel visueel
op handen toe te passen als figuurlijk op
de ik zelf. Dat hier handen voor de ik
genoemd worden, heeft ten aanzien van
het hele vers een dubbele functie:
aangezien
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de ik veel spreekt over zichzelf, voorkomt
de metonymische wijze van uitdrukking
herhaling; en de handen zijn op hun
plaats in de lijn die door het hele vers
loopt, van lichaamsdelen die de ik
betreffen hart, oogen, hoofd, handen,
mond, stem, oogen, hart, oogen). Hier
allitereert handen met -hul en hoofd in
dezelfde regel, wat de verbinding nog
beter doet uitkomen.
10. verborgen

legt schuwe uit: ‘de handen verbergen
zich omdat ze als smekeling schuw zijn
ten opzichte van de U’. Maar schuwe
wijst ook terug naar 4-8: ‘de ik is schuw
in zijn bezetenheid, schuwt het licht’.

schee

brengt een alliteratie tot stand met schuwe
9.

van uw gewaad

Wanneer men van possessief opvat, staat
er een tautologie ‘een gewaad dat een
omhulsel heeft’. Zinvol is de constructie
wel, wanneer van uw gewaad gezien
wordt als metafoor die identiteit aangeeft:
‘uw gewaad is een schee’, waarbij schee
disjunct moet worden opgevat als
‘beschermende omhulling’. De notie
‘bescherming’ die in schee zit is ook van
toepassing op de U zelf.

11. zich ankren

Niet alleen de handen maar vooral de ik
zelf verlangt ernaar een eigen veilige
plaats bij haar te vinden: cf. blindelings.
Het ‘anker’ is zinnebeeld van troost, hulp,
veiligheid.

mogen

onderstreept de verhouding tussen ik en
U: de ik is smekeling, de imperatieven
dienen niet als gebiedend maar als
vragend te worden opgevat.

aan

Niet: ‘bij’. Na ‘verankeren’ kan wel aan
volgen, maar figuurlijk gebruikt zou men
‘in’ verwachten. aan wordt hier gebruikt
omdat het letterlijke beeld van de handen
mee functioneert, hetgeen niet afdoet aan
de figuurlijke waarde van zich ankren.
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De samenstelling zelf staat niet in Van
Dale. Men kan in het woord een
samenstelling zien van lichaamsdeel
(-flanken) en landschap (heuvel-).

heuvelflanken

Nu zijn -flanken zijkanten. Wil men
heuvelflanken interpreteren als ‘flanken
als heuvels, heuvelige flanken’ dan moet
-flanken disjunct worden opgevat: niet de
zijkanten van haar lichaam maar ‘uw
zijden die een golvende lijn bezitten’.
Ook kan men de samenstelling in zijn
geheel als landschapswoord interpreteren:
‘de flanken van de heuvels zelf.’ De
relatie tussen beide delen van de
samenstelling is dus complex: ‘flanken
van heuvels’ èn ‘flanken als heuvels’.
Dat het om een lichaamsdeel van de U
gaat maakt de context duidelijk (zie
handen en hartslag), maar tegelijk roept
de samenstelling een landschapsbeeld op,
dat ook in de volgende regel wordt
voortgezet: waardoor - schemer waart.
heuvelflanken in deze laatste zin brengt
vergroting teweeg: ‘het lichaam van de
vrouw wordt een heuvellandschap gevuld
met schemer’.
12. waardoor

versterkt het landschapsbeeld: als het
beeld alleen lichamelijk bedoeld was zou
‘waarin’ voldoen.

hartslag

verwijst naar de vrouw; maar van den
schemer verwijst naar het
landschapsbeeld.

van den schemer

De ambiguïteit van heuvelflanken maakt,
dat nauw verband gelegd moet worden
tussen ‘vrouw’ en schemer: haar hartslag
is tevens die van de schemer: ‘zij is
schemer, haar lichaam is de incarnatie
van schemer’.
Binnen het landschapsbeeld is schemer
niet vreemd: het past bij de
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noties van ‘donker’ die de vrouw in het
hele vers worden toegeschreven. Maar de
verbinding met hartslag doet schemer
hier toch ook als chiffre functioneren, zij
het minder sterk dan in 15.
waart

suggereert een uitgestrekte ruimte, die
het visuele landschapsbeeld bevestigt.

13. neem

Nu vraagt de ik of de U actief met hem
in contact wil treden, hetgeen verder gaat
dan bescherming en duister zoeken.

mijn mond

In 9-11 en hier weer vinden we duidelijk
erotische allusies in dit gedicht.

haar

mond is mannelijk.

verdroogde

doet naast vlammen nogal pleonastisch
aan. verdroogde is duidelijk verschoven
toepasbaar op mond. In dit geval is het
adjectief nogal overbodig, te meer daar
verzengen naar ook weer dezelfde
hittenoties heeft. Toch moet het driemaal
in kort bestek releveren van die hitte de
reden zijn waarom verdroogde naast
vlammen staat.

vlammen

is overigens visueel onmogelijk te
interpreteren. Disjunct opgevat doet het
beeld iets minder lelijk aan: ‘geestdrift,
hartstocht’. Cf. vuur en wijn 6, dat ook
een stadium van exuberantie vóór dit moe
en bezeten zijn suggereerde.
Hartstocht past bij de erotische noties in
deze regels.
Conjunct functioneert vlammen natuurlijk
ook, in de driewerf herhaalde hitte-notie
tegenover schaduw, bedauw enz.

14. verzengen naar

constitueert een contaminatie via naar
van ‘verlangen naar’ en verzengen:
‘brandend verlangen naar’.

schaduw

Vooral het betekenisaspect ‘koelte’ wordt
hier toepasbaar. De meerwaarde ‘troost’,
als attribuut van de vrouw, is evident.

van uw bloed

Hierdoor wordt schaduw tot attribuut van
de vrouw gemaakt. van geeft identiteit
aan: ‘uw bloed ìs schaduw’.
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15. bedauw

zet de tegenstelling ‘hitte - koelte’ voort,
maar voegt ook iets toe aan het beeld van
de U: het roept het landschap weer op
(‘dauw’).

stem

Het beeld bedauw - glanzen is visueel,
stem maakt er een synesthetische
metafoor van. Nu liggen de attributen van
de vrouw allemaal op het visuele vlak:
uw donker 2, nacht 4, schemer 12,
schaduw 14. De overgang tussen het
visuele beeld (glanzen) en het auditieve
(stem) vindt plaats in mond (de komma
na bloed maakt 15 een voortzetting van
13-14): bedauw met ‘water’-notie na
verdroogde vlammen lijkt een soepele
overgang. (Het is overigens nog de vraag
of de metafoor niet dubbel synesthetisch
is, en bedauw niet tevens smaak-noties
heeft). Maar het beeld is ook auditief op
te vatten, de synesthetische metafoor
constitueert zowel een visueel àls een
auditief beeld, dat aanleiding geeft tot een
parafrase ‘maak mijn stem weer zacht en
molodieus’, waarbij de chiffrewaarde van
schemerende meespeelt (zie hieronder).

schemerende

Reeds eerder is over de chiffrewaarde van
‘schemer’ gesproken. Als het woord
alleen in dit vers zou zijn voorgekomen,
dan was er waarschijnlijk geen aanleiding
om het een chiffre te noemen: in deze
context is de notie ‘schemer’ als
tegenstelling tot ‘licht’ volkomen
acceptabel. Het gebruik als adjectief bij
glanzen is echter te merkwaardig om aan
de chiffrewaarde voorbij te gaan.
‘Schemer’ wordt door Marsman gebruikt
als typerend voor de vrouw, geliefde, en
de chiffrewaarde kan omschreven worden
als ‘vrouwelijk, aards, troostrijk’. Elders
werd ‘schemer’ al in verband gebracht
met het duitse ‘Schimmer’.4.
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glanzen

begrijpelijk in het visuele beeld met
bedauw: dauwdroppels glanzen.

16. gord - aan

doet archaïsch, bijbels aan.5. ‘toerusten
met, voorzien van’.

mijn oogen

staat weer metonymisch voor de ik zelf.
Waarschijnlijk zijn na alle aanslagen van
het licht juist de oogen voor ‘schemer’
gevoelig.

zachten

past in de reeks schaduw, ‘schemer’ enz.6.

moed

De ik vraagt dus niet alleen om
bescherming, maar ook om kracht om
weer verder te gaan.

17-20

Bij de herhaling van de eerste strofe
blijkt, hoe eigenlijk alle motieven van het
vers in deze vier regels zijn vervat: laat:
smeekbede; mij: het gezichtspunt; de
verkleining roept de vergroting van de U
op; haren: de lichamelijke aspecten van
de U (strofe III en IV); mantel:
‘geborgenheid’; slapen: ‘rust zoeken’;
donker: cf. ‘schaduw, schemer, dauw’,
zie strofe IV; wilde hart: cf. strofe II
bezetene, geslagen; licht: cf. vuur, zon
en de hitte-noties in IV; nacht: zie
donker.
Verstechnisch valt dit vers op door de
regelmatige auditieve en visuele
structuuraspecten (strofebouw, rijm,
ritme): dit traditionele karakter wordt
door de herhaalstrofe benadrukt.
Ook de titel plaatst het vers in de traditie.7.
Een invocatie is een, vaak aan begin van
een epos, gebezigde smeking om hulp tot
de muze, patroon, godheid.

INVOCATIO

Hier is de aangeroepene een vrouw, met
inderdaad goddelijke trekken: de titel
geeft de vergroting (uw donker, schemer,
nacht) reliëf.

Literaire werkelijkheid
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1 Lyrische situatie
Invocatio is een vrij eenvoudig vers.
De genoemde personen zijn een ik en een U, het gezichtspunt is de ik. Het gedicht
geeft geen aanwijzingen voor een anecdotische lyrische situatie: het is niet duidelijk
of de monoloog tegen een aanwezig of afwezig U wordt uitgesproken. Het
gezichtspunt presenteert van binnenuit en subjectief: de vergroting van de vrouw
functioneert in relatie tot de ik: zij bestaat alleen in functie van wat de ik nodig heeft.
Het gezichtspunt karakteriseert zichzelf als smekeling. De imperatieven moeten
dan ook niet als bevelen worden opgevat.
Bij de karakterisering van het gezichtspunt speelt het motief ‘licht’ een grote rol:
3, 6, 8, 13, 14, 19; bij de karakterisering van de U het motief ‘donker’: 2, 4, 12, 14,
15, 18.
Dan is er de toestand waarin de ik verkeert: moe, geslagen, angst, blindelings
bezetene, ankren mogen, verzengen naar.
De U wordt aards vergroot (zie bij Ruimte).

2 Tijd
De tijd speelt, behalve in de tegenstelling dag-nacht die parallel loopt met die tussen
ik en U, geen bijzondere rol. De verbaaltijd is onvoltooid tegenwoordige tijd. Waar
de ik over de eigen situatie spreekt in 5-8 v.v.t. en o.v.t. is dit niet opmerkelijk.
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De ontwikkeling van het thema heeft niet met tijd te maken, de tijd functioneert in
Invocatio niet als primair structuuraspect.

3 Ruimte
De ruimte wordt evenmin aangegeven, behalve in de projectie van 8 waar rozenhagen
van een ruimte spreken waarin de ik zichzelf heeft bewogen. Toch is er een
ruimte-aspect, zij het ééndimensionaal: in 11-12 ontstaat ruimtesuggestie door middel
van de vergroting van de vrouw (zie interpretatie). Deze vergroting wordt in 1 en 4
al enigszins aangekondigd. In heuvelflanken 11 wordt zij ruimtelijk uitgebeeld, verder
krijgt de vergroting in het gedicht meestal via attributen gestalte: uw donker, venster
in den nacht, schaduw van uw bloed, bedauw.

Samenvatting
Invocatio is een weinig complex gedicht, wat ook in de traditionele versvorm tot
uiting komt.
Het thema, de tegenstelling tussen man - vrouw, gezichtspunt - U, wordt uitgewerkt
in een smeekbede waar de motieven ‘licht’ - ‘donker’ voortdurend tegenover elkaar
gezet worden. De vrouw wordt vergroot, en gezien als bezitster van de macht om
met donker en schaduw en lichaam (haren, heuvelflanken, bloed) de nood van het
wilde hart, toebehorend aan de blindelings bezetene van zon, te lenigen. De
zangerigheid van het vers wordt ondersteund door het gebruik van woorden die (vaak
metonymisch) lichaamsdelen aanduiden in variërend parallelle constructies (met
imperatief): hart - oogen - hoofd - handen - mond - stem - oogen. Op een enkele
moeilijkheid na, in de interpretatie verduidelijkt, spreekt het vers vrijwel voor zichzelf.
Hoewel Invocatio biografisch gezien typerend is voor een bepaald stadium in
Marsmans dichterschap, bevredigt het vers in de bundel niet, omdat dezelfde motieven
en tegenstellingen die hier worden gehanteerd, elders in ‘Droomkristal’ (ik wijs op
Bloesem, Blauwe Tocht, zelfs Das Tor) complexer worden uitgewerkt.

Eindnoten:
1. Een soortgelijke constructie vinden we in Bloesem 16 uwer handen tasten.
2. De woorden vuur en wijn komen ook, zij het in een andere context, voor in het gedicht Bergland
van Van den Bergh. Zie hoofdstuk III 2, 5, waar blijkt dat ook de combinatie van de woorden
dag en geslagen in nabije context bij Van den Bergh voorkomen (zie noot 7)
3. Brandt Corstius (Tussen emblema en symbool p. 11) merkt op dat de rozestruik de liefde
symboliseert.
4. Zie de interpretatie van Bloesem 11.
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Wie meent dat Marsmans chiffregebruik van ‘schemer’ met het duitse ‘Schimmer’ (glans) direct
verband houdt, vindt hier een illustratie van deze theorie. Niettemin kan ‘schemer’ voor Marsman
niet de connotatie ‘glans’ hebben zonder meer, anders zou het adjectief schemerende hier niet
(immers tautologisch) als kwalificatie van glanzen kunnen staan.
5. Invocatio heeft meer bijbelse trekken. Cf. bv. psalm 64 (ook de berijming).
6. Zie interpretatie Blauwe Tocht.
7. O.m. Invocatie in Van den Berghs De Spiegel.
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16 Madonna aant.
Atomistische interpretatie
1. Gij

Het gedicht opent met de introductie van
de aangesproken persoon.

slaapt

In dit stadium, als tweede woord van
Madonna, is het nog niet aantoonbaar dat
slaapt meerwaarde heeft (zie interpr.
schuilen 2).

met

moet betrokken worden bij ons - in uw
armen, niet bij slaapt. Ondanks met heeft
slaapt hier geen sexuele waarde.

ons

is, gezien de functie van met, geen
oorzakelijk voorwerp. De lyrische situatie
in dit vers is niet eenvoudig. Gaandeweg
zal ik pogen de rol van het ‘wij’ te
bepalen. Er doen zich drie mogelijkheden
voor: a. ‘wij’ = ‘ik’; b. ‘wij’ = ‘gij en ik’;
c. ‘wij’ = ‘ik en iemand anders, of
meerdere anderen’.
Van deze mogelijkheden is althans de
tweede door de context van deze eerste
regel uit te schakelen.

als

luidt een vergelijking bij ons in.

paarden

De waarde van de vergelijking ons als
paarden is pas enigszins te omschrijven
na interpretatie van 2.
paarden roept een wat ongewoon,
expressionistisch beeld op, paarden heeft
nadrukkelijk effect.1. Bij het bepalen van
de waarde van paarden, moet men
uitgaan van het verband dat de context
kan leggen tussen ‘wij’ en paarden, zodat
het beeld begrijpelijk wordt (zie interpr.
armen). Ook heeft de vergelijking een
indirect effect, nl. vergroting van Gij.

in uw armen

Hoewel als het beeld tot vergelijking
maakt, suggereert de woordvolgorde in
de regel toch een metafoor; cf. bv. ‘gij
slaapt, met in uw armen ons als paarden’.
Het vers geeft in uw armen direct na
paarden: het effect van de vergroting van
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Gij zou anders teloor gaan. Nu wordt Gij
zo groot voorgesteld, dat zelfs paarden
passen in uw armen.
Belangrijk voor het beeld is de notie
‘vertrouwen’ die in de regel tweemaal
optreedt: bij slaapt en bij in uw armen.
Deze notie geeft steun bij het bepalen van
de waarde van paarden.
paarden na ons is een pejoriserende
metafoor, die in plaats van een mens een
dier noemt. Het effect is nadruk op een
gevoel van ondergeschiktheid bij ons, en
verering van Gij. ons stelt een onbegrensd
vertrouwen in Gij: in uw armen: en ook
omgekeerd is er vertrouwen: Gij slaapt.
paarden krijgt zo de waarde van ‘dierlijk,
intelligent, onbegrensd vertrouwen’, nog
afgezien van de connotaties van ‘paard’:
gratie, slankheid enz.
2. die

heeft betrekking op paarden, en niet op
armen (dit kan grammati-
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caal wel maar in de context niet); en
evenmin op ons (dit is grammaticaal
onmogelijk); maar ons speelt via paarden
wel mee. 2 geeft een uitbreiding van het
paarden - beeld.
schuilen

karakteriseert Gij: ‘beschutting biedend’.
Nu krijgt slaapt ook meer zin: dit
beschutting bieden geschiedt terwijl de
gij slaapt, d.w.z. in rust verkeert. Het
betekenisaspect ‘in veiligheid verkeren’
strekt zich uit tot slaapt: ‘de slaap van de
U is een staat die veiligheid garandeert,
waar rust van uitgaat.’ slaapt krijgt de
waarde van ‘rust, veiligheid ademen’.

zoomen

lijkt wel een voorkeurwoord2. met een
meerwaarde die berust op het
betekenisaspect ‘grens’: ‘uiterste, diepste
grens’. schuilen aan doet vermoeden, dat
het hier niet om een innige gemeenschap
tussen Gij en ons gaat, dat de ‘wij’ niet
ten volle deel hebben aan het wezen van
de Gij (zie erbarmen); hetgeen zoomen
de waarde geeft van ‘buitenste grens’.

bloed

wordt geconcretiseerd door zoomen.
bloed kan hier, in context van
‘geborgenheid’, geen erotische waarde
hebben: ‘essentie’.

3. haren

zijn metonymisch voor ‘U’ wat betreft de
betekenis van de regel: ‘erbarmen
schenken’. haren functioneert bovendien
conjunct bij duisteren (zie aldaar).

duisteren

Van Dale: ‘duister worden’. Hier wordt
het woord overgankelijk gebruikt: ‘duister
maken’ met creatieve meerwaarde:
‘storten duister erbarmen uit over’,
waarbij dan nog ‘duister’ de meerwaarde
heeft van het typisch vrouwelijke,
rustgevende.3.
Ten slotte is duisteren wat kleurwaarde
betreft nog met haren te verbinden: ‘haar
haren creëren erbarmend donker’ maar
ook ‘zijn donker’.
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4. over

roept een ruimtelijk beeld op: erbarmen
wordt geschonken binnen de plaats die
uw haren verduisteren.

de tochten

is schijnbaar in tegenspraak met het
ruimtelijk effect van over: de - bloed
dient te worden opgevat als metonymisch
voor ‘ons’, en wel voor dàt aspect van
‘ons’ dat het meest erbarmen behoeft.
tochten (ook een voorkeurwoord) heeft
hier een dubbele waarde die af is te leiden
uit de context van de regel. De
betekenisaspecten ‘weidsheid,
uitgestrektheid’ samen met waaiend
(reminiscentie aan het paarden-beeld)
zijn hier functioneel; maar ook ‘trek,
hartstocht’ (te verbinden met bloed).
tochten is dus zowel disjunct
(‘hartstocht’) als conjunct (‘uitgebreide
gebieden bereizend’) op te vatten.

waaiend

is bijvoeglijke bepaling bij bloed maar
ook verschoven toepasbaar op tochten.
In beide functies is het woord
interpretabel: bij bloed heeft waaiend de
(Holstiaanse) notie ‘rusteloosheid’; bij
tochten wordt in waaiend de notie
‘uitgestrekt’ benadrukt. De dubbele
functie van waaiend wordt gereleveerd
door de synesthetische metafoor.

bloed

staat hier wel voor ‘lichamelijk
verlangen’. De regel constitueert een
complex samenspel van waarden:
1. over leidt tot een metonymische
interpretatie van de - bloed als ‘wij’.
2. tochten, waaiend en bloed hebben
onderling noties van rusteloosheid,
weidsheid en hartstocht gemeen, die
gelden als karakteriserend voor ons.
3. Deze noties roepen het paarden-beeld
weer op.
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4. Samen met erbarmen 3: deze
‘rusteloosheid’ is het, waarvoor de Gij
troost en heil biedt.
5. tasten

wordt zonder voorzetsel gebruikt, met U
als lijdend voorwerp, dus overgankelijk.
a. een afleiding van ‘betasten’;
b. een bewuste variant van ‘tasten naar’.
In de context is alleen b. mogelijk. Rest
nog te bepalen waarom er geen voorzetzel
‘naar’ staat. Er zouden dan vlak bij elkaar
twee voorzetsels staan, en de verbinding
tussen tasten en u wordt zonder ‘naar’
directer gelegd; tasten is ook een directere
handeling dan ‘tasten naar’: tasten krijgt
een meerwaarde ‘willen bereiken’.4.

u

Na tasten met bovengegeven meerwaarde
moet men u niet opvatten als ‘uw
lichaam’, maar veeleer als ‘uzelf, uw
wezen’.

in

beschrijft de situatie waarin wij willen
tasten, en geeft tevens de beweging aan
naar de u toe (die ook in tasten zit) door
golven.

verloren

lijkt hier weinig op z'n plaats. Men kan
niet interpreteren dat tasten, golven
vergeefs zou zijn: een motief van de
karakterisering van de aangesproken
figuur tot nu toe is ‘leniging’, (erbarmen,
schuilen); verloren in de interpretatie
‘vergeefs’ wordt ook weersproken door
monden 6.
verloren moet daarom verschoven worden
toegepast op wij: ‘wij zijn doelloos
overgeleverd aan de/het golven en
daarom tasten wij naar U als houvast’; of
‘zonder naar u te kunnen tasten is ons
doen/bewegen slechts een verloren
golven’.

golven

Het betekenisaspect ‘op en neer bewegen’
heeft de notie ‘onzekerheid’ gemeen met
tasten; bovendien wordt hier een
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watermetaforiek geïntroduceerd die wordt
voortgezet in monden.
Het tasten wordt door golven en monden
tot een reis,5. een moeilijk project
gemaakt: dit karakteriseert mede de
gij-figuur.
6. en

resultatief.

monden

sc. ‘monden uit’.

schalen

Na de onzerheid van wij uitgedrukt in 5
verloren en tasten moet na en nu de
zekerheid die de u te bieden heeft volgen.
schalen krijgt contextuele meerwaarde
van ‘beschermend omhulsel’.

van uw hart

1. ‘de schalen om uw hart heen’: ‘wij
monden binnenin uw hart’; 2. van geeft
identiteit aan: ‘uw hart is (als) schalen’.
De laatste interpretatie geeft schalen meer
nadruk, de meerwaarde komt zo beter tot
zijn recht; de eerste is echter geenszins
onmogelijk.

7. en

is weer resultatief: 7 staat in tegenstelling
tot 5.

grondloos

moet disjunct worden opgevat, niet als
‘bodemloos, zonder enige vaste grond’
aangezien de regel na 6 wel positief
geïnterpreteerd moet worden. grondloos
moet ‘eindeloos diep’ bedoelen.

elkaar

In 1 was al duidelijk, dat ‘wij’ niet ‘ik +
aangesproken figuur’ kon zijn.6.
Een interpretatie ‘wij = ik’ is alleen
mogelijk, als elkaar (en ons 8) wordt
opgevat als ‘wij en de aangesproken
figuur’, hetgeen nogal geforceerd
aandoet.
Wèl zou deze interpretatie het gedicht
begrijpelijker maken. Hier blijkt pas, uit
elkaar, dat wij uit twee of meer personen
moet bestaan. bloed in 4 en bedolven en
ruilen in 8 wijst erop, dat wij mogelijk
twee gelieven zijn: meer mensen zou niet
ruilen maar eerder ‘delen’
veronderstellen.7.
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bedolven

doet curieus aan om twee redenen:
bedolven lijkt net als grondloos niet
positief, maar moet dat toch zijn, anders
hebben 7-8 na 6 geen zin; tevens is het
moeilijk te verbinden met in: ‘in elkaar
bedolven zijn’. Toch helpt dit in juist de
waarde van bedolven te bepalen.
Van Dale heeft (o.m.) ‘geheel overstelpen
met’, hetgeen leidt tot een interpretatie
‘geheel overstelpt in elkander’, d.w.z.
‘eindeloos diep en overstelpt in elkander
opgaand’. in geeft aan dat de emotie
gedeeld wordt, en samen met grondloos
dat ‘diepte’ oproept speelt bij in ook
‘innerlijk’ mee: ‘volkomen opgaand in
elkaars innerlijk’.

8. dat

sc. zoo - dat.

merken

‘onderscheidingstekenen’.

ruilen

moet niet als ‘voor elkaars merk
verruilen’ worden geïnterpreteerd, maar
als ‘uitwisselen’: ‘niets voor elkaar
verborgen houden; elkaars geheimen
kennen’. Deze regel is niet anders te
interpreteren dan als een innige
gemeenschap, en wettigt de
veronderstelling dat het om twee gelieven
gaat.

hart

Evenals in 2-4 constitueert hart hier met
6 rime riche. In 2 en 4 was er een
duidelijk verschil in waarde, hier wordt
door de herhaling het verschil tussen U
en ons benadrukt (‘uw hart biedt
bescherming zodat wij onze harten
kunnen ruilen’), zodat zelfs zonder andere
argumenten de veronderstelling ‘wij = ik
+ madonna’ hier moet worden afgewezen.

en

zet de zin voort die in 5 begon: het
onderwerp is nog steeds wij. en moet
weer resultatief worden opgevat.

stil

Voor de waarde cf. de 1e strofe (schuilen,
duisteren erbarmen): stil gaat een stap
verder, het erbarmen heeft effect.
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madonna

De aangesproken figuur kan
geïdentificeerd worden met de madonna
uit de titel (zie verder interpr. titel).

aan

fungeert tegelijk als plaatsbepaling (cf.
in uw armen, in de schalen en ook aan
uw slapen 13), en als voorzetsel dat
oorzaak aangeeft: ‘uw handen maken ons
stil’. Het effect van de plaatsbepaling is
weer verkleining van wij en vergroting
van madonna.

10. vezelen

geeft een ander aspect van de verkleining
aan: vezelen heeft plantaardige noties (zie
ook bloeien 11, planten 14). cf. tot in
onze vezelen: ‘dóór en dóór’.

verzachten

duidt op metonymisch gebruik van
vezelen voor wij: ‘wij verzachten zeer,
wij verzachten tot in onze vezelen’.

zeer

De alliteratie benadrukt de waarde van
verzachten als niet alleen ‘zacht worden’
maar ook ‘deel hebben aan uw zachtheid’,
waarbij ‘zachtheid’ tot element van de
madonnafiguur wordt.

11. bloeien

Lijdend voorwerp van bloeien is
onuitblusschelijke lampen. bloeien wordt
overgankelijk gebruikt8.: ‘doen bloeien’.
De relatie tussen onderwerp en
persoonsvorm komt in deze omschrijving
echter niet tot zijn recht, bloeien moet
tevens worden geïnterpreteerd als
‘bloeien als, zijn bloeiend geworden tot’.
Gelet op de meerwaarde die ‘bloeien’ bij
Marsman heeft, hier nog gereleveerd door
de ongebruikelijke toepassing, wijst
bloeien erop dat met ‘wij’ twee gelieven
wordt bedoeld hoewel bloeien op zichzelf
niet als bewijs kan gelden.9.

onuitblusschelijke

voegt aan lampen impliciet (via ‘water’)
de notie ‘vurig’ toe.

lampen

‘lamp’ en ‘bloem’ worden in één beeld
naast elkaar gezet. Het totale beeld wordt
begrijpelijk wanneer ‘bloeien’ tevens als
‘licht geven’
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wordt opgevat: ‘het licht van de lampen
wordt ontstoken op dezelfde wijze als een
bloem gaat bloeien’.
lampen zijn, volgens de interpretatie van
bloeien als ‘zijn bloeiend geworden tot’,
een aspect van wij: ‘wij zijn lampen die
bloeiend lichten over’, etc.
12. over

zet bloeien en lampen voort: ‘schijnend
over’.

schemer

De positie vlak naast nachtlijk dat
schemer eigenlijk tegenspreekt, wijst
erop, dat schemer chiffrewaarde heeft.
Als chiffre moet schemer dan wel
verbonden worden met madonna: ‘het
nachtlijk meer is vervuld van haar
schemer’, die hier behalve de bekende
waarde vooral de notie ‘verstilde rust’
krijgt.

nachtlijk

zou wel als tijdsaanduiding kunnen
fungeren, zie ook slaapt 1.

meer

a. nachtlijk meer kan een plaatsbepaling
zijn: de handeling in dit vers speelt zich
af aan een nachtlijk meer.
b. nachtlijk meer is metaforisch, creëert
een ruimte om er een bepaalde emotie
mee uit te drukken, na bloeien en
schemer, waar het in waarde bij aansluit.
De laatste mogelijkheid is functioneler,
en vindt aansluiting in het vers. meer kan
als tegenstelling worden gezien van
tochten van ons waaiend bloed 4: geeft
rust na hartstocht aan; maar ook van
verloren golven en geeft dan de verstilling
van wij aan met de notie ‘rustige plaats’.
nachtlijk meer kan zo ook beschouwd
worden als voortzetting van het
monden-beeld, en vergeleken worden met
de schalen van uw hart.

13. en

Dit en heeft naast de consecutieve functie
in eerste instantie ook de waarde van
‘toch’. Deze strofe bouwt niet voort op
de beelden van rust en geluk in 6-12,
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maar staat aanvankelijk daartoe in
tegenstelling.
huiveren

kan nl. niet positief worden opgevat, zie
ook nood.

als reeën

Cf. de eerste regel: weer een vergelijking
van wij met dieren, die hier makkelijker
interpretabel gemaakt wordt door
huiveren: reeën suggereren ‘angst,
trillerigheid, schuwheid’. Het beeld heeft
met paarden wel de connotatie ‘lieflijk’
gemeen.

aan uw slapen

moet worden verbonden met de
persoonsvorm: ‘wij huiveren aan uw
slapen, als reeën’. Cf. de verbinding met
als paarden in 1, hier wordt hetzelfde
effect beoogd.
Het dierenbeeld ‘pejoriseert’ d.w.z.
verkleint wij, vergroot de madonna.
slapen kan worden geïnterpreteerd als
‘zijkanten van uw hoofd’, parallel met
armen 1, maar ook als gesubstantiveerd
werkwoord: ‘terwijl gij slaapt’ in
aansluiting met slaapt 1: ‘de rust van de
madonna wordt door de wij niet
gestoord’.

14. biddende

Het reeën-beeld wordt meteen weer
vervangen door een nog ‘pejoriserender’
planten-beeld.
De term ‘pejoriserend’ is hier overigens
niet erg toepasselijk omdat met deze
metafoor niet echt iets lelijks, maar alleen
iets lieflijks wordt uitgedrukt.
biddende bezielt planten, waardoor de
functie van planten wordt benadrukt: in
feite is planten onverwacht, niet
biddende. biddende wijst erop, dat de
madonna in dit vers als wezen van
bovenmenselijke verering moet worden
gezien - hetgeen nogmaals de
veronderstelling als zou wij voor ‘ik’
staan en madonna voor de geliefde,
ontzenuwt.
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planten

Na reeën is de overgang naar een nog
lager evolutieplan groot: ‘wij zijn in ons
bidden niet meer dan planten, kunnen
niets uitrichten’. Het beeld suggereert
grote nederigheid.

in gemeenen nood

legt ook huiveren uit; voor de aard van
deze nood zie 16.
gemeenen: zie ruilen, elkaar: ‘dezelfde
nood’. Niet: ‘gedeelde’, want met
biddende planten wordt ‘wij’ bedoeld,
gemeenen kan niet tevens op madonna
slaan.10.

15. en

heeft hier bijna de waarde van ‘maar’: de
laatste twee regels zijn positief.

omvleugeld

Sc. ‘beschermd binnen de schaduw van
uw vleugels’. De eigenschappen
‘troostrijk en beschermend’ van de
madonna worden hier weer gereleveerd.11.

wijde

wijst op de omvang van het troostrijk
vermogen, en zou weer aanleiding kunnen
geven om wij als ‘velen’ te
interpreteren.12.

schaduw

moet positief worden opgevat, met een
meerwaarde die relateert aan omvleugeld
en daarmee de notie ‘troost’ gemeen
heeft, zodat schaduw disjunct
geïnterpreteerd moet worden als
‘beschutting’.
Impliciet vraagt de regel om de
interpretatie ‘uw wijde schaduw is een
troostrijke beschutting als een
beschermende vleugel om ons heen’.

16. in

slaat terug op schaduw.

omraming

‘binnen het raam van’ (Van Dale).

grooten dood

Welke dood wordt hier bedoeld?
a. madonna opgevat als Maria: de dood
is dan de dood van Christus, binnen de
christelijke opvatting.
b. minder christelijk: de omraming wordt
door de dood gecreëerd: ‘de
onverbiddelijke dood, waar niet aan te
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ontkomen is, maar waarvoor de madonna
troost kan bieden’.
De eerste interpretatie vindt in het gedicht
geen steun. De tweede interpretatie lijkt
mij de meest zinvolle, want verklaart
huiveren 13 en nood 14; terwijl de eerste
deze woorden onuitgelegd laat.
Aanvankelijk zou ‘Madonna’ (titel, 9) de
benaming kunnen zijn van een vrouw,
met kenmerken van vergroting, en het
vers een aanbidding van een
vrouwenfiguur door het mannelijk ik, of
‘wij’ geïnterpreteerd als ‘alle mannen die
de Vrouw vereren’.

MADONNA

Maar de christelijke noties in de laatste
strofe: biddende, gemeen en nood, 15-16
dwingen tot een metafysische
interpretatie.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In Madonna treden twee verschillende genoemde personen op. De eerstgenoemde
(Gij 1) levert wat de persoon betreft niet veel moeilijk heden: in 9 blijkt de figuur
geïdentificeerd te kunnen worden met de titelfiguur madonna.
Anders is het gesteld met de wij (ons 1, 4, wij 5 etc.): het is niet zeker hoe dit wij
moet worden opgevat.
Wij zou één persoon kunnen zijn, als variant van ‘ik’, ware het niet dat 7 elkaar,
8 ruilen en ons, 14 gemeenen m.i. geforceerd aandoen in deze interpretatie. Het
gedicht zou dan twee verschillende 1e personen meervoud kennen: de wij die
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presenteert, gezichtspunt is, èn de ‘wij’ die geïmpliceerd wordt in woorden als elkaar
en ruilen, waarmee dan ‘ik en madonna’ bedoeld zou zijn - deze laatste ‘wij’ moet
dan het eerste wij benevens de aangesproken figuur bevatten. Overigens zou deze
interpretatie de raadselachtigheid van het gedicht aanmerkelijk verminderen.
wij zou ‘ik + madonna’ kunnen betekenen, maar meteen de eerste regel spreekt
deze veronderstelling tegen - tenzij men wil aannemen dat met ons 1 iets anders
bedoeld wordt dan bv. met ons 8.
Rest de conclusie, dat met wij een ‘ik’ en één of meer anderen wordt bedoeld.
Mocht wijde 15 worden opgevat als een aanduiding van ‘wij = meer dan twee
mensen’, dan spreekt ruilen 8 dit toch tegen: met wijde wordt dan de diepte van
madonna's troostrijk vermogen aangeduid, niet de ruimtelijke omvang. ruilen is nl.
iets dat slechts twee en niet meer personen veronderstelt. wij kan daarom ook niet
staan voor ‘alle mannen die in madonna de vrouw bezingen’.
Het vers heeft dan een 1e persoons meervoudig gezichtspunt, de ‘wij’ gezamenlijk.
Er is weinig afstand tussen gezichtspunt en dat wat het presenteert. Madonna
behandelt de relatie tussen wij en madonna van binnenuit en subjectief.13.
De wijze waarop het gezichtspunt zichzelf presenteert valt uiteen in twee
afzonderlijk te behandelen aspecten: de relatie wij - madonna; en de relatie tussen
‘ik’ en ‘ander’, die in wij is geïmpliceerd.
Hierover eerst een opmerking. Er zijn niet veel verschillende mogelijke relaties,
aangezien de wij-vorm al grote onderlinge verbondenheid suggereert. Er bestaat
hetzij een vriendschap hetzij een liefdesverhouding tussen de twee figuren.
Er zijn een aantal aanwijzingen ter interpretatie:
4 tochten van ons waaiend bloed:
1. ‘hartstocht waar we beiden aan onderhevig zijn’;
2. ‘hartstocht tussen ons beiden’.
7 zijn zo grondloos in elkaar bedolven wijst mogelijk op vriendschap, maar dan
toch wel op grote intimiteit.
9 worden stil - aan uw handen wijst, zo niet op liefde, dan wel op verstilling.
11 wij bloeien onuitblusschelijke lampen: bloeien mag niet gelden als onweerlegbaar
bewijs omdat het in andere verzen met meerwaarde van ‘liefdesrelatie’ wordt
gebruikt: bloeien kan hier ook, vooral in combinatie met lampen, voor ‘positieve
verstilling’ worden gebruikt.
14 biddende planten in gemeenen nood: wijst op een andere preoccupatie dan de
onderlinge verhouding zelf.
Toch blijkt uit dit overzicht, dat de interpretatie wij = ‘liefdespaar’ aannemelijker is
in de context dan elke andere.
Ook de verhouding van wij in 4 en 9 krijgt zin binnen deze opvatting: de referenties
aan hartstocht en de verstilling daarvan, door de madonna bewerkt, integreren dan
deze achtergrond en het liefdespaar in het thema van de verhouding tussen wij en
madonna.
De wij, als eenheid, wordt ten eerste gekarakteriseerd in metaforen van
‘pejoriserende’ aard: paarden, lampen, reeën, planten.
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Nadrukkelijk geldt hier dat deze metaforen of op zichzelf of in de nabije context
allemaal iets lieflijks, vertederends hebben. Deze metaforen geven aan hoe groot het
verschil is tussen de twee menselijke figuren en de aanbeden madonna: de verkleining
heeft indirect het effect van een vergroting. Nu zijn vergrotingen in de bundel niet
uitzonderlijk maar deze wijze van vergroten kwamen we niet eerder tegen.
Ten tweede worden ‘wij’ gekarakteriseerd in woorden die geestelijke nood en
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behoefte aan rust aangeven: schuilen 2, tasten 5, verloren golven 5, huiveren 13,
gemeenen nood 14.
Aansluitend op deze motieven wordt de madonna gekarakteriseerd. Het valt op,
dat zij niet direct vergroot wordt voorgesteld, maar indirect, in tegenstelling met de
exuberante vergroting van vrouwen in andere gedichten. Bovendien worden van de
madonna alleen lichaamsdelen genoemd; meestal worden deze in verband gebracht
met een eigenschap die ‘rust, erbarmen’ aangeeft: 1 armen - slaapt; 3 haren erbarmen; 6 hart - schalen; 7 handen - stil, 15 omvleugeld - schaduw. Dit maakt de
karakterisering van de vrouw beknopt, temeer daar in deze regels ook telkens wij
met madonna in verband gebracht wordt. De verhouding tussen wij en madonna
wordt gesteld als een tweeledige zaak. In de eerste drie strofen gaat het om erbarmen
en verstilling van hartstocht, wat door de vrouw wordt bewerkstelligd. In de vierde
strofe wordt een uitgebreider thema aan de orde gesteld: dat van de angst voor de
dood, die door de madonna weliswaar niet kan worden weggenomen maar wel kan
worden verzacht.
Deze laatste strofe vooral geeft aanleiding Madonna als een metafysisch getint
vers te interpreteren (biddende).

2 Tijd
Behalve wat betreft de consecutieve functie van en in 3, 6, 7, 9, 10, 13 en 15 die een
relatie tussen vraag en vertroosting aangeeft (zie interpretatie), is het structuurelement
tijd in dit gedicht niet relevant.

3 Ruimte
Met de ruimte is het anders gesteld.
Madonna creëert geen bepaalde driedimensionale ruimte, open, noch gesloten;
maar een eendimensionale suggestie van ruimte, binnen metaforen en vergrotingen
/ verkleiningen, structureert het vers in hoge mate. Deze ruimtesuggestie wordt
gebruikt als structuurmoment van afwisseling, dat Madonna bewust opbouwt uit
onderling niet consistente beelden die 1. de aandacht vestigen op telkens bepaalde
aspecten van de verhouding tussen wij en madonna, en 2. de aandacht door de
schokeffecten van de wisselingen gevangen houden en het vers levendig en niet
eentonig maken.
Een dergelijke ruimtewisseling is een expressionistisch procedé.
Bovengenoemde beide effecten zijn waar te nemen aan: verkleiningsbeelden ten
aanzien van wij, die lieflijkheid gemeen hebben; en schokeffecten door
beeldcontaminaties: paarden naast armen, schuilen 1; lampen naast bloeien 11;
planten naast biddende, gemeenen nood 14; en ten slotte door ruimtesuggestie waarbij
steeds de vorige ruimte wordt verlaten voor een ander beeld, met de
gemeenschappelijke noties ‘devotie, bescherming, inkeer’: 1. (wij) in uw armen; 2.
de zoomen van uw bloed; 3-4 haren duisteren / over; 6. de schalen van uw hart; 9.
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(wij) - aan uw handen; 12. de schemer van het nachtlijk meer; 13. (wij) aan uw
slapen; 15. omvleugeld door een wijde schaduw.
Aan deze opsomming ziet men dat de ruimtesuggesties onderling inconsistent
functioneren: het zou verkeerd zijn deze ruimten te visualiseren.
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Samenvatting
De titel geeft aan, dat dit gedicht een godsdienstige tint heeft. Madonna wordt
gepresenteerd door een meervoudig gezichtspunt wij, dat de madonnafiguur
toespreekt.
Het gedicht zou simpeler en de thematiek begrijpelijker zijn als men dit wij als
‘ik’ kon opvatten - maar op grond van de interpretatie van elkaar 7; ons 8 en in
mindere mate van ruilen 8 en gemeenen 14, is dit niet plausibel. Het is daarom
aannemelijker om dit wij als twee gelieven te interpreteren, die in de eerste drie
strofen van de madonna rust in hun verhouding, veiligheid, verstilling en inkeer
vragen en krijgen toebedeeld, en die in de vierde strofe troost vinden in hun
confrontatie met het onvermijdelijke einde: den grooten dood.
Het vers wordt van binnenuit en subjectief gepresenteerd, en de verhouding tussen
wij en madonna wordt subtiel uitgewerkt in lieflijke ‘pejoriserende’ metaforen die
de madonnafiguur indirect vergroten, en tegelijk aspecten van wij aangeven.
De karakterisering van madonna komt tot stand door het noemen van lichaamsdelen
die in verband gebracht worden met haar specifieke eigenschappen (haren - erbarmen
enz.)
Afwisselend wordt het gedicht, dat verstechnisch traditioneel en evenwichtig is
met vrij nadrukkelijke rijmen en regelmatige ritme, door de toepassing van disparate
ruimtebeelden, die door schokeffect de aandacht gevangen houden maar ook steeds
kenmerkend zijn voor de verhouding tussen wij en madonna. Zo moet bv. 12 schemer
van het nachtlijk meer metaforisch worden opgevat. De ruimtebeelden hebben ook
noties van bescherming en verstilling gemeen en karakteriseren daarmee weer
madonna. De tijd is geen relevant structuuraspect. Madonna is een geïntegreerd vers,
waarin alleen de functie van het wij aanleiding geeft tot een hier en daar geforceerde
interpretatie.

Eindnoten:
1. Overigens is het beeld ook weer niet zo schokkend: als constitueert een vergelijking, geen
metafoor in engere zin. Van een andere mening is Van de Voorde, die naar aanleiding van deze
regel opmerkt, dat Marsman zich ‘ook al eens aan een wansmakelijkheid’ bezondigt (p. 934).
In Zelfportret van J.F. (Verzameld Werk II Proza p. 179-257) lezen we op p. 237, na een passage
waarin de litho's van Redon worden beschreven: ‘in de dagen nadat ik deze platen gezien had,
verdiepte ik mij, gesterkt en toegerust met nieuwen drang tot ontdekken in mijzelf: ik zag [...]
schemergrotten waarin paarden sliepen in de armen eener madonna’.
2. Zie Bloei 5, Bloesem 5, Robijn 2. Het woord doet bijbels aan, cf. Jesaja 6:1: ‘zijne [van de Heer]
zoomen vervullende den tempel’.
Zo is er bv. een schilderij van Ducio de Buoninsegna, waar drie Franciscaner monniken schuilen
onder de zoom van de mantel der Madonna.
3. Cf. de waarden van ‘schaduw’, ‘schemer’ elders in de bundel.
4. ‘Tasten’ moet ook een voorkeurwoord zijn, hoewel de waarde nogal uiteenloopt. Cf. Vrouw 5,
Bloei 7, Gang 1, Bloesem 16, Blauwe Tocht II 2, 14 en 19.
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5. Deze notie ‘reis’ in golven kan een verbinding met tochten constitueren; ook herinneren golven
mogelijk aan waaiend.
6. Zie echter Verbeeck p. 40-41:
‘In Madonna wordt de vrouw uitgebeeld grenzeloos als de nacht, die moederlijk het geborgenzijn
schenkt [...]. De blinde overgave wordt nu een volledig opgaan in elkander, waarin het gescheiden
bestaan van het Ik opgeheven wordt. [...] Contrasterend met de antropofugale vergroting van
de vrouw en haar alomvattende moederlijke zachtheid, wordt thans verder het mannelijk wezen
uitgebeeld in immer kleiner wordende dimensie’. Voor Verbeeck staat wij voor ‘ik’, en elkaar
voor ‘ik + madonna’.
7. Zie Lyrische situatie. ruilen rekent af met de mogelijkheid, dat wij ‘alle mannen die de/een
vrouw nodig hebben’ zou kunnen betekenen.
8. Evenals in Vrouw 2.
9. Zie Lyrische situatie.
10. Mogelijk speelt het christelijke betekenisaspect, als in ‘Broeders des Gemeenen Leevens’ mee.
11. omvleugeld doet bijbels aan. Cf. Psalm 17:8; 36:8; 57:2; 63:8.
12. Zie de Lyrische situatie waar de argumenten tegen elkaar worden afgewogen.
13. Het hier gehanteerde begrip afstand moet niet worden verward met de afstand tussen wij en
madonna, die in ‘pejoriserende’ metaforen tot uiting komt, waarover meer bij Ruimte.
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17 Das Tor aant.
Atomistische interpretatie
1. runde

staat synesthetisch metaforisch bij
läuten.1. Het gedicht opent met een
elliptische eerste regel zonder
anecdotische informatie, die daarom een
overweldigende indruk weergeeft.
Hiervoor is de synesthetische metafoor
bij uitstek geschikt: deze duidt op een
compleetheid van indrukken doordat zij
zintuiglijke waarnemingen uit twee
gebieden tegelijk met elkaar verbindt. De
regel is te parafraseren als ‘er is niet
anders dan’, ‘de ruimte is geheel gevuld
met’. Voor de waarde van runde, zie
läuten.

läuten

krijgt door runde een bepaalde vorm;
runde concretiseert de ‘klank’ en geeft er
noties van ‘totaliteit en gaafheid’ aan. De
waarde van runde is hier duidelijk:
‘gaafheid, totaliteit’, een waarde die door
de metafoor op läuten wordt
overgedragen. Zo opent het vers in een
positieve sfeertekening, met indrukken
van allesomvattende gaafheid en klank.

2. und

geeft de overgang aan van sfeer naar
personen binnen die sfeer, het wordt hier
specifiek gebruikt.2.

dieses

wijst, als pathos-demonstrativum, op iets
specifieks: ‘dit’; is daarom vanuit een
gezichtspunt gezien.

strömen

Het gaat niet aan de meerwaarde die we
elders hebben gevonden, hier a priori te
interpreteren,3. en vanwege de positie van
strömen in het vers is er nog onvoldoende
context om op af te gaan.
Na 1 is wel duidelijk dat strömen positief
moet worden opgevat. Vooruitgrijpen op
latere context (de dubbele ‘boot’-noties
in 7, zie aldaar) is nodig. Het thema van
dit gedicht is dan een liefdessituatie
waarin een boot een rol speelt: strömen
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is hier wèl toepasbaar, en de meerwaarde
(‘lichamelijke extase’, zie 10 en 11) moet
ook geïnterpreteerd worden, hoewel de
geïsoleerde positie (de afstand tussen 2
en 7) strömen haast doet naderen tot
chiffre (zie interpr. 7).
3. das

sc. ‘dit stromen, dat’.

abend

1. is lijdend voorwerp van hängt, het
onderwerp is strömen.4. hängt
concretiseert abend: de avond wordt een
object en kan als zodanig ondergeschikt
worden gezien aan ‘ons’ (hände). De
positie wijkt af: men zou het lijdend
voorwerp verwachten nà de
persoonsvorm hängt: abend krijgt nu
nadruk, met het effect dat ook de
anecdotische functie, die verzwakt is door
de lidwoordloosheid, de lezer niet zal
ontgaan: ‘het is avond’.
2. abend is onderwerp van hängt, strömen
lijdend voorwerp. Deze interpretatie lijkt
voor de hand liggender gezien de komma
na
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strömen. Ook treedt dan in 3 geen
inversie op.
Toch lijkt de eerste interpretatie, waar de
‘avond’ ondergeschikt is aan de gelieven,
mij plausibeler, hoewel ze beide geldig
zijn (zie interpr. hängt).
hängt

‘doet hangen’. De ‘hang’ notie zou de
ondergeschikte positie van abend in de
eerste interpretatie releveren.

unsre

De lyrische situatie wordt duidelijker: er
zijn twee mensen, gezien strömen een
liefdespaar. Dit ‘ons’ wordt in deze regel
gekarakteriseerd: ‘wij beheersen de
avond’ of ‘de avond beheerst ons’.

hände

De regel kan in de eerste interpretatie van
abend geparafraseerd worden als ‘wij
kunnen de avond bespelen met onze
vingertoppen’. In de tweede interpretatie
bespelen zij ‘het stromen’.

4. o

moet niet als aanroep maar als uitroep
worden opgevat. De uitroep wordt
veroorzaakt door wat na o staat: blauer
wind.5.
Tevens wordt hier (evenals in 9) de
uitroep, met o ingeleid, gebruikt om een
fase van het vers af te sluiten en samen
te vatten: 4 vat nog eens 1-3 samen, zodat
1-4 gaat fungeren als een soort inleiding
op het gebeuren, waarin ruimte (runde,
strömen, wind), tijd (abend) en personen
(unsre) worden gepresenteerd, met de
sfeer die dit geheel doordrenkt
(meerwaarden en chiffre).

blauer

is hier duidelijk chiffre, dat ‘puur geluk’
uitdrukt

wind

blauer is een synesthetische metafoor bij
wind, dat daardoor kleurwaarde krijgt:
‘het waaien van de wind is doortrokken
van blauw geluk’.
wind krijgt door blauer ook meerwaarde.6.

5. und

geeft de overgang aan naar de tweede fase
van het vers.
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blühend

Dezelfde vraag rijst hier als bij strömen:
is blühend nog wel toepasbaar, of is het
een chiffre? Het is wel toepasbaar, nl.
metaforisch bij stimme (‘bloeiende
stem’), maar de toepasbaarheid is hier
minder nadrukkelijk dan elders:7. ook
blühend nadert tot chiffre. De
meerwaarde is die van ‘exuberante
vervulling’ - aansluitend op voor de hand
liggende betekenisaspecten van het woord
‘bloeien’.

steigt

‘beweegt zich omhoog’: door de context
die de aard van de ruimte al heeft
aangegeven (1, 3, 4) moet steigt zeer
positief worden opgevat.

die stimme

Aan die stimme enz. is te demonstreren
hoe het anecdotische en metaforische
niveau in Das Tor naast elkaar worden
geactueerd: stimme verbonden met steigt
is anecdotisch te interpreteren: ‘de ik
zingt’, stimme staat dan metonymisch
voor ‘ik’. Maar stimme meines bluts moet
metaforisch worden opgevat (zie bluts):
‘mijn sexuele opwinding neemt toe’.

meines bluts

Gezien de dubbele functie van de
constructie stimme meines bluts geeft de
genitief identiteit aan: ‘bloed’ wordt
metaforisch gezien als ‘een stem, die
stijgt’. In de context kan er geen twijfel
over bestaan dat bluts sexuele
meerwaarde heeft. Dezelfde twee niveaus
kan men nu ook in strömen 2
interpreteren: anecdotisch ‘er is stromend
water’ naast de meerwaarde (metaforisch)
‘wij stromen’.

und singt

und geeft aan dat singt verder gaat dan
blühend steigt: singt moet meerwaarde
hebben, een graad van hogere vervulling
en extase aangeven dan blühend. Dat dit
zo is, geven 7 und en boot aan,8. waarin
de beleving nog een fase verder gaat.
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singt wijst terug naar 1 läuten: in de
ruimte die met geluid gevuld is wordt nu
ook de stem van het bloed van de ik
geplaatst.
7. und lenkt

Onderwerp is nog steeds die stimme enz.
lenkt doet stimme nogmaals metonymisch
functioneren: anecdotisch is het uiteraard
de ik, die de boot bestuurt, hier wordt het
voorgesteld alsof het zingen van de stem
dat doet, met andere woorden, alsof de
hartstocht het doet.

das boot

heeft een sexuele meerwaarde binnen de
stroom-boot metaforiek, die in 8 wordt
uitgewerkt (deine hände).

die braune barke

is een bijstelling bij das boot.
Wat nu kan de zin van deze bijstelling
zijn? braune duidt op een anecdotische
realiteit. Wil de bijstelling niet als
overbodig worden beschouwd, dan moet
deze extra benadrukking van de notie
‘boot’ een functie hebben. Nu heeft boot
in deze context behoefte aan nadruk, wil
het woord niet uitsluitend metaforisch
worden opgevat: tot nu toe gaf het gedicht
wel aanwijzingen maar geen bewijzen
voor het anecdotisch niveau, en ook in de
volgende regel wordt das tor meteen ook
weer metaforisch gemaakt door het
ondergeschikt te stellen aan de geliefde
(das deine hände leuchten).
Hier is een bewijs voor de
polyinterpretabiliteit van Das Tor:
anecdotisch is het een verslag van een
boottocht (in braune barke) van een ik
en zijn geliefde; metaforisch is het een
verslag van een liefdesbelevenis. Beide
niveaus zijn in vrijwel elk woord in elkaar
verstrengeld, maar hier worden ze
nadrukkelijk naast elkaar gegeven (een
tweede argument voor dit naast-elkaar is
te zien in de regel wit tussen 12 en 13,
zie aldaar).9.

8. an

sc. ‘bis an’.
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das tor

verwijst naar de titel. Vertaald kan het
woord ‘poort’ maar ook ‘doel’ betekenen.
Beide betekenissen weerspiegelen een
niveau in dit vers, waarvan vooral ‘doel’
metaforisch functioneert en waarde krijgt
door deine hände: het doel is de geliefde
zelf. De betekenis ‘poort’ kan associaties
met ‘vagina’ oproepen (zie interpr.
dämmernden 13).

das

sc. das tor, lijdend voorwerp van
leuchten.

deine hände

zijn onderwerp van leuchten: het beeld
karakteriseert de geliefde als bezitster van
magische eigenschappen: ‘haar handen
maken licht en zijn het doel waarheen’
enz.

leuchten

‘schitteren, schijnen’. In de context krijgt
het ook creatieve waarde: ‘uw handen
creëren schitterend het doel, waarheen ik
mijn boot stuur’.

durch die nacht

nacht ten opzichte van leuchten benadrukt
de magische eigenschappen van de
geliefde: ‘haar licht schijnt in de nacht’.
nacht wordt hier verwisselbaar met avond
gebruikt, zie 3.
Deze regel is op zichzelf nauwelijks
anecdotisch te interpreteren: de nadruk
op de anecdote door de bijstelling in 7, is
wel nodig.

9. o

Zie o in 4: voorwerp van de verrukking
is hohes lied. Weer fungeert een regel met
o als samenvatting van de voorgaande
regels.

hohes

staat metaforisch bij lied en moet in eerste
instantie disjunct worden geïnterpreteerd:
‘verheven’, en voegt als zodanig een
element toe aan de ‘samenvatting’ van
5-8. De emotie van de ‘ik’ gaat uit boven
het lichamelijke alleen.
Maar hohes functioneert ook conjunct:
het woord creëert een ruimte
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in het vers, geeft aan dat de totale ruimte
vervuld wordt met het lied van die stimme
meines bluts. hohes projecteert het
geluksgevoel in de ruimte. Ook hierin is
9 parallel met 4, waar o, blauer wind
dezelfde twee elementen had, wind voor
ruimte, blauer voor geluk.
lied

sc. het lied van die stimme 5, en singt 6.10.

10. die barke

zie 7 braune barke.

fährt

‘vaart’. Een nieuwe fase zet in (wit tussen
9 en 10).
De regel moet, behalve anecdotisch, ook
metaforisch als ‘vervulling’ worden
opgevat (wit tussen 10 en 11, waar de
hartstocht in een nieuwe fase zal
zerschellen).

11. o

is een uitroep, die in 11 en 12 wordt
uitgelegd.

ihre

sc. van die barke.

steile

is een metafoor bij sehnsucht, disjunct op
te vatten: de sehnsucht is ambitieus, wil
het moeilijke bereiken. steile fungeert zo
als vooruitschaduwing van zerschellen.
Conjunct opgevat herinnert steile aan
hohes.

sehnsucht

De hartstocht hier wordt aan barke
toegeschreven, in plaats van aan de ‘ik’
die de boot doet varen. Deze projectie
verbindt het anecdotische met het
metaforische niveau.

zerschellen

De notie ‘te pletter slaan’ is zowel toe te
passen op barke als op sehnsucht. Op
sehnsucht toegepast is zerschellen
disjunct; gezien blüht 14 en ruh 15 is de
waarde van zerschellen dan ‘in
bevrediging tot rust komen’.

12. an der fernen küste

Na küste staat geen dubbele punt, maar
een komma, en daarna een regel wit: de
bijstelling in 13 komt pas in tweede
instantie. Deze regel krijgt daardoor extra
aandacht voor zichzelf en moet dus ook
op zichzelf geïnterpreteerd worden: niet

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

‘verre kust = etc.’ maar ‘verre kust +
pauze’: Het anecdotisch niveau wordt
door de komma en interlinie gereleveerd.
13. dämmernden

De datief is nog afhankelijk van an: deze
regel is nog bijstelling bij der fernen
küste. Het tegenwoordig deelwoord staat
metaforisch bij hügeln (cf. ‘schemerende
en schemerige heuvels’): ‘de heuvels
creëren schemer’. De vraag is of de
vertaling ‘schemerende’ in dit vers vol
meerwaarden en chiffren een aanwijzing
is om dämmernden als chiffre op te
vatten.11. In ieder geval is het woord wel
toepasbaar: ‘heuvels doemen op’, zie
immers fernen.
Dit ‘opdoemen’ zou tot een andere
interpretatie van het metaforisch niveau
kunnen leiden: er zou in het gedicht geen
coïtus plaatsvinden, de boottocht naar de
geliefde toe zou alleen ‘het verlangen’
symboliseren, en das tor 8 zou niet meer
met ‘vagina’ geassocieerd moeten
worden. Toch wijst die barke fährt 10
(gereleveerd door tweemaal interlinie) en
de tegenstelling tussen sehnsucht 11 en
ruh 15 m.i. wel op een coïtus. Op het
moment van het verlangen denkt men nog
niet aan de rust na de bevrediging.
Derde naamval meervoud ‘heuvels’.

hügeln

De geliefde wordt met een landschap
vergeleken, een vergroting die wordt
voortgezet in 14 himmel en 15 land.
deiner breiten brüste

Het metaforisch niveau, waarin een coïtus
beschreven wordt, gaat hier zover
overheersen dat het anecdotisch niveau
(de boottocht) volledig verlaten wordt.
Het beeld in deze regel ‘scheemrende
heuvels van je brede borsten’
veronderstelt een horizontale positie van
de ‘U’ - waarmee impliciet de
coïtus-situatie weer wel anecdotisch
wordt bevestigd.
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Het beeld ‘heuvels-borsten’ doet,
wanneer men het metaforisch niveau als
‘verlangen’ interpreteert, wellicht iets
minder voor de hand liggend aan.
deiner geeft identiteit aan.
14. aus denen

sc. ‘uit de borsten’: ‘waaruit de hemel
opbloeit’.

himmel

is wel consistent met de
landschapsmetaforiek, maar verbonden
met bruste is het beeld alleen acceptabel
wanneer himmel disjunct (‘geluk’) wordt
opgevat: ‘waar het geluk van uitgaat’.
De lidwoordloosheid wijst op
meerwaarde van himmel.

blüht

De notie ‘bloeien’ is wel integrabel in het
landschapsbeeld. Maar vooral
functioneert hier de meerwaarde
(‘creatief, vervulling’).
De vraag is, waarom zerschellen, dat toch
moeilijk positief te interpreteren is, in
verband wordt gebracht met himmel en
blüht? De bedoeling moet wel zijn, dat
alleen de sehnsucht kapotslaat, met
andere woorden dat voor sehnsucht iets
anders in de plaats komt, nl. ‘rust’
(15-16).

15. letztes

moet disjunct worden opgevat ‘totale,
uiteindelijke’ niet ‘laatste toevlucht’, dat
zou 15 en 16 ontkrachten).

land

verenigt het anecdotische niveau (‘de
boot bereikt het land’) met het
metaforische (‘de geliefde is het land’)
en zet het landschapsbeeld voort.

ruh

moet kernwoord zijn, en de negatieve
waarde van zerschellen verzachten. ruh
geeft dus een nieuw stadium aan in het
gebeuren: ‘na hartstocht schenkt de
geliefde rust in bevrediging’.

16. segnende

versterkt de indruk van totale rust die van
de geliefde uitgaat, maakt ‘ik’
afhankelijk.
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Het woord zet de vergroting van het
landschap voort, maar nu op emotioneel
terrein: de geliefde blijkt de grootste, de
godin.
du...du

Het gedicht eindigt in stameling, hetgeen
de gevoelens van eerbied, die in segnende
tot uiting kwamen, onderstreept.

DAS TOR

In het gedicht zelf komen de woorden
eenmaal voor, in 8, waar ze
geïnterpreteerd werden als ‘de poort van
uw handen’: de toegang tot de geliefde.
Het gedicht bezingt de verhouding met
de geliefde: de titel geeft zo een
aanduiding van het metaforisch niveau
dat in dit vers overweegt.12.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Vrijwel alle kwesties die met de lyrische situatie te maken hebben zijn in de
interpretatie van Das Tor al aan de orde gekomen, zodat ik hier met een samenvatting
kan volstaan.
Alleen in het eerste gedeelte van het vers, waar 't om indruk, sfeer gaat, is sprake
van ‘ons’ (unsre hände). Na 5 splitst de lyrische situatie zich in ‘U’ en ‘ik’.
De ‘ik’ is het gezichtspunt, dat subjectief (zie de chiffren en meerwaarden) en van
binnenuit presenteert. Het vers behandelt een aantal stadia in de verhouding tussen
‘ik’ en ‘U’, vanuit de ‘ik’ gezien.
Het gezichtspunt zelf treedt alleen indirect op, belangrijk is kennelijk niet de
persoon van de ‘ik’ maar zijn verhouding tot de vrouw. Over haar wordt
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aanvankelijk niet veel gezegd: zij creëert licht in de nacht 8; maar aan het slot van
het vers, als voorzien wordt dat de hartstocht op rust uit zal lopen, wordt zij
beschreven als magna mater met landschapsmetaforen, waarvan het moeilijk
voorstelbaar is dat deze in 1921 minder clichématig zouden aandoen dan nu
onvermijdelijk het geval is. Wel spelen deze metaforen tevens een rol in het
belangrijkste structuurprincipe van Das Tor: de dubbele laag, die vooral in de
meerwaarden en chiffren van het gezichtspunt tot uiting komt: ‘bloeien’, ‘bloed’,
‘boot-stroom’-metaforiek.
De polyinterpretabiliteit is in de interpretatie m.i. voldoende toegelicht.

2 Tijd
De woorden die tijd noemen, abend 3 en nacht 8, zijn beide wat hun tijdsfunctie
betreft, ontkracht. nacht wordt in tegenstelling gezet tot de vrouw, abend (als lijdend
voorwerp geïnterpreteerd) is ondergeschikt aan hände. De tegenstelling leuchten nacht doet vermoeden, dat de avond door de gelieven beheerst wordt (parallel aan
de nacht, waarin de vrouw licht kan maken) en dus eerder als lijdend voorwerp dan
als onderwerp geïnterpreteerd moet worden.
De verbaaltijd is heden, wird 11 is een toekomstverwachting.
De ontwikkeling van het vers verloopt in stadia, een opschuivend ‘nu’: sfeer 1-4,
hartstocht stijgt 5-9, climax 10,13. vooruitblik 11-14, aanbidding 15-16 - maar als
structuuraspect is de tijd niet erg werkzaam.

3 Ruimte
De ruimte wordt geactueerd op anecdotisch niveau, driedimensionaal en onbepaald,
door läuten 1, wind 4, steigt 5, hohes 9, küste 12, die alle tevens metaforisch extase
aangeven.
Na 12 kunnen de woorden die ruimte aangeven alleen metaforisch, dus met
eendimensionale ruimtesuggestie worden opgevat (himmel, land) binnen de vergroting
van de vrouw.

Samenvatting
Das Tor is een polyinterpretabel gedicht, dat een dubbel thema heeft. Er is tegelijk
een anecdotisch niveau, een boottocht met de geliefde, en een metaforisch niveau,
dat (op de laatste regels na) eigenlijk alleen verhuld via meerwaarden en chiffren
wordt aangegeven: een coïtus. De voortdurende ambiguïteit bewerkt een vrij complexe
metaforiek, waarin een aantal metafoorgebieden een grote rol spelen: ‘bloeien’ 5,
14; ‘stroom/boot’ 2, 7 vv.; en aan het slot de vergelijking van de geliefde met het
landschap, die een magna mater-beeld creëert.
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Das Tor beschrijft verschillende stadia in de verhouding tussen ‘ik’ en geliefde:
1-4 romantische sfeer, 5-9 stijgende hartstocht, 10 vervulling, 11-12 vooruitzicht
van het breken van de hartstocht - ware het niet dat in 13-16 de geliefde een ‘land
van rust’ is.
Het bewijs voor de dubbele laag wordt geleverd in 7 dat tweemaal ‘boot’ noemt,
waarvan eenmaal anecdotisch; en door de interlinie na 12.
Das Tor maakt gebruik van auditieve structuurmiddelen door alliteraties (3 hängt
- hände; 5 steigt - stimme; 13 breiten - brüste en blauer 4 - blühend - blut 5 - boot barke 7); assonance brüste-hügeln 13; en rijm (küste - brüste 12-13; ruh - du 15-16).
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Naar de titel wordt verwezen in 8: de titel moet betrekking hebben op de geliefde.
Das Tor is, met name door de polyinterpretabiliteit, een geïntegreerd gedicht, waaraan
alleen het wat voor de hand liggende beeld in 12-14 m.i. afbreuk doet.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

zie Blauwe Tocht 1 20 een ronde stem.
cf. o.m. Vlam 2
zie bv. Blauwe Tocht III
In een variant, door Lehning (Vriend p. 56) afgedrukt, is het duidelijker dat strömen als
substantief moet worden opgevat:
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
dämmerenden Hügeln Deiner breiten Brüste,
aus denen Himmel blüht.
Du letztes Land der Ruh
Du Segnende

Berlin, d. 16 August 1921
Cf. bv. Bloesem 4
Cf. Blauwe Tocht 111 12 ons doorwaaid geluk, dit wapperend fregat.
Zie bv. Bloei.
Zie Bloei: ook daar gaf de ‘boot/stroom’-metaforiek een verder stadium in de sexuele beleving
aan dan de ‘bloei’-metaforiek.
9. Biografische informatie ondersteunt deze anecdotische opvatting.
In de lijst van ontstaansdata van Marsmans verzen noemt Lehning (Vriend p. 174) een variant
met als titel Slawa/Hiddensoe, die hierboven in noot 4 staat weergegeven. (Een andere titel
luidde Erhebung).
10. hohes lied associeert aan ‘Hooglied’.
11. Wel is dämmernden een indirecte aanwijzing voor Marsmans gebruik van ‘schemer’ met
chiffrewaarde überhaupt: de mogelijke relatie met het duitse ‘Schimmer’ blijkt dan pas in tweede
instantie mee te tellen; dämmernden wijst erop dat bij de chiffrewaarde van ‘schemer’ toch
hoofdzakelijk van de nederlandse betekenis is uitgegaan.
5.
6.
7.
8.
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12. Hoewel Das Tor een coïtusgedicht is, lijkt het mij wat ver gaan Tor metaforisch voor ‘vagina’
te zien. Zie ook de variant in noot 4: niet voor niets zullen de woorden Dein runder Schoss zijn
weggelaten. ruft in de variant wijst (hoewel Schoss het wellicht weer tegenspreekt) op een
interpretatie van het metaforisch niveau als ‘verlangen’ in plaats van coïtus. De variant kan
echter niet als bewijs dienen.
13. Wanneer men het metaforisch niveau als ‘verlangen’ interpreteert, geeft 10 geen climax aan,
maar heeft slechts anecdotische functie.
De interlinie tuussen 9 en 10 en tussen 10 en 11 is dan echter weinig functioneel.
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18 Nachttrein aant.
Atomistische interpretatie
1. Nacht

Het vers begint met een feitelijke
mededeling, een onderdeel van de
anecdote: ‘het is nacht’.

tunnel

is asyndetisch met Nacht verbonden.
tunnel kan anecdotisch worden opgevat,
maar ook als metafoor voor Nacht: a.
‘nacht en tunnel’; b. ‘nacht is (als) een
tunnel’.
Om een keus te maken moeten we
vooruitgrijpen op regel 4: waar mondt de
nacht, die via mondt verwijst naar tunnel
als beeld voor de nacht.1.
tunnel functioneert metaforisch bij Nacht.
De betekenisaspecten van tunnel die op
nacht te betrekken zijn, zijn
‘kokervormig, onderaards, lang, besloten,
ingesloten, smal, donker’. tunnel als
metafoor dient zo ter omschrijving van
het gevoel dat de Nacht voor het
gezichtspunt oproept.

knellende

De regel expliceert een stap verder met
een tweede metafoor (dat hier sprake is
van een metafoor blijkt uit vaargeul).
Was het tunnel-beeld nog niet
noodzakelijkerwijs negatief op te vatten,
knellende laat hierover geen twijfel
bestaan. Het motief van angst wordt
hiermee geïntroduceerd, knellende heeft
met tunnel de noties ‘smal’ en
‘ingesloten’ gemeen.

vaargeul

vaargeul alludeert impliciet aan de titel:
de titel maakt het onmogelijk vaargeul
anders dan metaforisch op te vatten. Een
zo snelle overgang van ‘trein’ naar ‘boot’
zou een onfunctionele disparaatheid zijn.
Toch zit in vaargeul een anecdotisch
gegeven: ‘beweging’. Als metafoor voor
Nacht kan vaargeul worden
geparafraseerd: ‘wij rijden door de
vaargeul van de nacht’.
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Aan de eerste metafoor tunnel voegt
knellende vaargeul twee nieuwe noties
toe: ‘angst en beweging’.
Maar nu we de titel betrokken hebben bij
de interpretatie, blijkt dat tunnel en
vaargeul niet alleen metaforisch voor
Nacht, maar óók voor ‘trein’ kunnen
staan.
De eerste regel telt een aantal asyndetisch
na elkaar geplaatste woorden, een serie
snelle indrukken, niet vertraagd door
lidwoorden. Deze woorden staan tot
elkaar in complexe ambigue relaties. De
minimaal noodzakelijke informatie en de
gevoelens die Nacht bij het gezichtspunt
oproept worden in de eerste regel
gegeven.
2. nacht

herhaalt het eerste woord. Het woord
‘nacht’ figureert vier maal in dit vers.
De herhaling benadrukt het anecdotisch
belang van het woord, èn
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releveert het feit dat de andere woorden
in 1 als metaforen voor Nacht moeten
worden opgevat - zoals de titel duidelijk
maakt dat tunnel en vaargeul als metafoor
voor ‘trein’ kunnen worden opgevat.
3. het lied

de raadren zingen een lied: de
mededeling is onderdeel van de
anecdotische informatie. liedlijkt een
positief woord, maar blijkt het tegendeel
(zie interpr. wiegt en ten doode).

raadren

sc. ‘van de nachttrein’: de titel blijkt hier
weer nodig voor de interpretatie.

wiegt

(cf. ‘wiegelied’). ons, waarmee onder
meer het gezichtspunt bedoeld moet zijn,
blijkt ondergeschikt aan het lied van de
raadren, willoos onderworpen aan het
‘wiegen’. De nachttrein krijgt in de regel
een sinistere waarde, die later in het vers
nog wordt versterkt. wiegt naast ten
doode doet bijna aan als oxymoron: zowel
het begin als het einde van het leven
worden in deze regel aangeduid.

ons

Zie 5 en 8: mijn gezel, ik.
Dat er ons staat, wijst erop dat het
‘wiegen’ niet subjectief door de ik wordt
gevoeld, maar als feit gegeven wordt.

ten doode

a. ‘naar de dood toe’;
b. ‘in een dodelijke regelmaat’.
De eerste interpretatie stemt overeen met
de notie ‘angst’ in knellende, en de
sinistere functie van de trein. ten geeft
richting aan: ‘de trein gaat de richting van
de dood uit’.
De tweede interpretatie levert alleen een
beeld van immense verveling, dat niet
past bij knellende en de in 5-8 gegeven
tegenstelling tussen kwaad en goed.
De cadans van de treinwielen wordt
gesuggereerd in het ritme van 3: het lied
wordt hoorbaar gemaakt. Dit verklaart
ook de elisie in raadren.
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roept het tunnel-beeld op:2. monden’
wordt hier zonder prefix ‘uit-’ gebruikt.3.

4. mondt

Na de angstnoties in knellende en ten
doode is deze regel een verwoording van
die angst. Er staat nl. niet ‘waar mondt
de trein’ o.i.d.; bedoeld wordt ‘waar loopt
de tunnel van de nacht op uit’. De regel
geeft een verklaring voor de angst: angst
voor de toekomst, angst voor de dood (ten
doode).
de nacht

nacht wordt geconcretiseerd door mondt.
Het effect hiervan is dat het tunnel-beeld,
als boven opgemerkt, weer wordt
opgeroepen.

5. mijn gezel

Nu volgen drie regels anecdotische
informatie: ‘ze zitten met z'n tweeën in
een coupé’.

jood

Ware het niet, dat de karakterisering van
jood zo negatief is in 6 en 7, dan viel er
nog te denken aan jood als figuur die staat
voor noodlot (opgevat in de zin van
eeuwenlange vervolging); jood zou dan
de gepersonifiëerde lotsgedachte zijn.4.

6. wien - spalkt

De regel geeft in eerste instantie (zie
interpr. mondt 9) een feitelijke
mededeling. Hier functioneert een
tegenstelling: de ik is wakker, de jood
kan slapen in dezelfde benarde situatie.
spalkt heeft betekenisaspecten ‘ziekte,
kapot, starheid’.

7. riekt

Sc. ‘van hem emaneert...’.

kwade

Hier wordt één van de twee tegengestelde
figuren geïntroduceerd: de jood die het
kwaad emaneert, die de verpersoonlijking
is van het kwaad.
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8. ik echter

creëert een sterke tegenstelling tussen ik
en de jood. Wat volgt moet daarom wel
een kenmerk van het goede zijn, in
tegenstelling tot het kwade.

vriend

De regel kan op twee manieren
geïnterpreteerd worden: met nadruk op
vriend, en met nadruk op diamanten.
Als de nadruk op vriend zou liggen, doet
echter veronderstellen dat de jood de
vijand van de diamanten duisternis is.
Waarom zou dat zo zijn? Behalve dat de
jood staat voor het kwade, en dat hij
slaapt, geeft het vers geen aanwijzing om
deze vraag te beantwoorden (zie
diamanten).
vriend kan dus beter opgevat worden als
versterking van de tegenstelling
kwaad-goed: vriend wijst op goedheid:
‘ik echter ben goed en de vriend der
diamànten duisternis’.

diamanten

staat metaforisch bij duisternis. Na echter
en vriend moet diamanten positief
worden geïnterpreteerd. De noties
‘kostbaar, hard’ passen niet, wèl echter
‘doorzichtig’ en ‘zonder enig gebrek’.
Maar dan hebben we hier een àndere
kwalificatie van duisternis dan het
gedicht tot nu toe gaf bij nacht: tunnel en
knellende wezen op oppressie en
ondoorzichtigheid.
Ook valt de regel niet te rijmen met de
angstnoties in 1-4 als men hier duisternis
zonder meer zou gelijkstellen met nacht
in 1, 2, 4. Volgt dus, dat het hier om een
heel andere duisternis gaat: zoals het
gedicht twee soorten mensen presenteert
(de jood, het kwade; en vriend) geeft het
ook twee soorten donker: nacht staat
tegenover duisternis en knellende
tegenover diamanten. Ook kan het visuele
beeld ‘duisternis met sterren als
diamanten’ mede functioneren.
Met diamanten duisternis moet worden
bedoeld: ‘de duisternis buiten de trein’.
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9. waar - nacht

De herhaling van regel 4 moet door het
voorgaande een nieuwe waarde krijgen.
4 was een uiting van angst. 5-8 gaf twee
maal twee polen: de tegenstelling tussen
goed en kwaad, ik en jood en tussen
heldere (diamanten) en beklemmende
nacht.
Dat die tegenstelling er werkelijk is,
wordt nog eens bevestigd door mondt:
het tunnel-beeld is nog steeds van kracht.
Als de vraag waar mondt de macht (met
notie ‘dood’ 3) vergezeld gaat van de
tegenstelling goed - kwaad, dan moet
door nacht versus duisternis een relatie
gelegd worden met het lot: het hele
gedicht krijgt een symbolische
interpretatie die verstrengeld is met de
anecdotische laag.
De trein voert beiden naar hun lot, en de
vraag die hier in 9 gesteld wordt is dan:
welk lot, het goede of het kwade? De
nadruk ligt in het vers op de laatste
mogelijkheid: de nacht heeft hier iets
noodlottigs. Met mondt zonder prefix
wordt bovendien tweemaal een relatie
gelegd met de mond van de jood (die met
een tunnel te vergelijken is): binnen deze
relatie is maar één antwoord mogelijk op
9: ‘de nacht mondt in het kwaad, in de
dood’.
Zo is het nu ook mogelijk slaap te
interpreteren: de kwade mens is er rustig
onder. Ook wiegt krijgt reliëf: onderweg
naar het noodlot is de mens willoos,
onderworpen. Bovenstaande wil niet
zeggen dat Nachttrein alléén symbolisch
moet worden opgevat (‘trein = leven,
nacht = noodlot’), daarvoor zit er te
nadrukkelijke anecdotische informatie in
(bv. 6). Het gedicht geeft tegelijk de
situatie van twee
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mensen in een trein in de nacht met de
daardoor bij de ik opkomende angst,
waarìn hij de trein ziet als het leven,
zichzelf en zijn gezel als de keus tussen
goed en kwaad, en de nacht uitmondend
in het uiteindelijke lot, de dood.
NACHTTREIN

Bij de interpretatie bleek al, dat de titel
nodig was voor goed begrip van de
anecdotische informatie: Nachttrein
verklaarde het tunnel-beeld, vaargeul,
mondt, lied van de raadren. Na de
interpretatie krijgt de titel er een nieuwe
waarde bij, nl. de symbolische, die van
het leven dat onverbiddelijk naar het
uiteindelijke lot, de dood voert.

Literaire werkelijkheid
1. Lyrische situatie
Aan de genoemde personen is vooral ons 3 opmerkelijk, omdat het woord aangeeft
dat ten doode objectief moet worden opgevat.
Verder worden de antagonisten een jood 5 en ik 8 (mijn 5) genoemd.
Uiteraard is de ik het gezichtspunt. Er is geen afstand: de gevoelens en angsten
worden van binnenuit (knellende) gepresenteerd. Er valt een zekere mate van
betrokkenheid te constateren, maar deze subjectiviteit is niet groot:5. het vers gaat nl.
niet zozeer over de gevoelens van de ik als wel over de situatie die deze gevoelens
oproept: Nachttrein. Het subjectiefst is de eerste regel, door de metaforen, maar de
subjectiviteit daar wordt ontkracht omdat de introductie van degene die het zo voelt
pas in 3 volgt (n.a.v. ons). 1 komt in eerste instantie over als een zo objectief mogelijke
mededeling over een situatie: ‘hoe de nacht is / lijkt, en de trein’.
Na interpretatie van het hele gedicht is deze schijnobjectiviteit functioneel binnen
de symbolische laag.
8 zou een andere subjectieve regel kunnen zijn, maar deze regel heeft de vorm
van een duidelijke mededeling.
Er zijn nauwelijks metaforen in dit vers: tunnel, knellende vaargeul, mondt 2 ×,
diamanten. Geen chiffren en meerwaarden: Nachttrein probeert met een minimum
aan poëtische middelen (zie ook het ‘episch’ aandoend 5-7) zo objectief mogelijk
bepaalde angstgevoelens uit te drukken.
Wat de beide figuren betreft, is de tegenstelling tussen goed en kwaad bij de
interpretatie genoegzaam behandeld.
Hun functie is dat zij tegelijk op het anecdotisch en het symbolisch niveau
attenderen.
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2 Tijd
Viermaal wordt ‘nacht’ genoemd: 1, 2, 4, 9, maar het woord wordt ontdaan van zijn
tijdsaspect en krijgt ruimtelijke waarde.
Er is geen ontwikkeling, het gedicht is een momentopname; de symbolische
interpretatie wijst op een algemenere geldigheid. De geleding is uitsluitend afhankelijk
van de presentatie van het thema.
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3 Ruimte
De door het vers geconstitueerde ruimte is de nacht zelf, in tunnel-vorm: oneindig
lang en smal. Daar komt de onbegrensde ruimte buiten de trein bij (diamanten
duisternis) hoewel diamanten de duisternis concretiseert. De lengtedimensie binnen
de trein (tunnel) is onbegrensd, breedte en hoogte zijn wel begrensd. De functie van
nacht als noodlot en dood kwam in de interpretatie genoegzaam aan de orde.

Samenvatting
Nachttrein behandelt het thema van de angst voor de toekomst, voor het noodlot, de
dood, in een dubbele uitwerking. Aanvankelijk lijkt het gedicht te gaan over angst
en beklemming die de ik, treinreiziger in de nacht, bevangt: 1-4. Het gedicht heeft
echter ook een symbolische waarde, waarvan de aanzet achteraf al in 3 te vinden is:
de ik is overgeleverd aan het lied van de raadren.
Zodra duidelijk wordt dat nacht naar het ‘noodlot’ voert, kan 3 geïnterpreteerd
worden als ‘het leven voert ons machteloos ten dode’. De trein is tegelijk de
‘nachttrein’ met de twee reizigers, de ik en de jood, èn het leven met daarin de kwade
en de goede mens tegenover elkaar gesteld.6. Pas in 8 is het echter mogelijk de
symbolische laag in het vers te onderscheiden van de anecdotische, omdat in die
regel naast de tegenstelling goede - kwade mens ook de tegenstelling beklemmende
- open (diamanten) duisternis wordt geactueerd: een tegenstelling die op anecdotisch
niveau zinloos is.
Nachttrein probeert met een minimum aan poëtische middelen zo objectief
mogelijke informatie uit te drukken. Men lette op de complexe metaforiek in 1, waar
tunnel en knellende vaargeul zowel metaforisch voor ‘nacht’ als voor ‘trein’ kunnen
staan; en het spel met mond en tweemaal mondt dat de sleutel geeft tot de
pessimistische interpretatie: ‘de nacht zal uitlopen in het kwade.’
De ruimte in het vers is de nacht, het leven zelf: smal aan weerszijden, oneindig
in de tijd (het voortdurend herhaalde tunnel-beeld: tunnel 1, mondt 4 en 9). De cadans
van de trein wordt in 3 ritmisch gesuggereerd.
De titel lijkt in eerste instantie de setting van het vers aan te geven; na interpretatie
krijgt Nachttrein de symbolische waarde van ‘onafwendbare gang naar het noodlot’.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Anders zou er iets gestaan hebben als ‘waar mondt de tunnel’.
‘Monden’ niet in Van Dale.
Zie interpretatie mondt 9.
Uit biografische informatie blijkt, dat de verbinding van ‘trein’ en ‘kwaad’ eerder bij Marsman
tot stand kwam. Ik citeer uit een brief aan Roel Houwink van 24 juli 1921 (Criterium 1940, p.
68):
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‘Laat mij dus wèrkelijk zijn en de hortende lijn voor u trekken, die zaagtandt van Holland naar
hier [Kloster auf Hiddensoe]: na Utrecht (wat is dragelijk daar: buiten den Dom en het nieuwe
S.S.-gebouw en het doode eind van de gracht?)...den dendergang der trein door den oneindigen
tunnel der nacht (steden en firmamenten hangen aan hare baan, wiekende). Het is een zeer
luguubre affaire, die D.-trein: dáár, denk ik, werd en wordt Europa verdobbeld; uit de
daemonische monden der slapenden walmt het kwade.’
Men vindt in dit gedicht hetzelfde beeld uitgewerkt, met de jood als symbool voor het kwaad
(sic!) eraan toegevoegd.
5. Vergeleken bv. met Das Tor.
6. Op de ethische aspecten van dit gedicht zal ik ingaan in hoofdstuk VI 2.18.
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19 Berlijn aant.
Atomistische interpretatie
1. morgenlucht

De samenstelling is, hoewel hij niet bij
Van Dale voorkomt, niet ongewoon.
morgenlucht deelt twee feiten mee:
‘morgen’ en ‘lucht’. Vooral de ‘lucht’ is
belangrijk in het vers (hemel 6,
luchtgareel 7, zon 9). morgen- moet als
tijdsaanduiding worden opgevat.

is

Van dit is zijn verscheidene metaforen
afhankelijk. Een metafoor met is geeft
gelijkstelling aan, wekt de indruk van een
objectief waargenomen identiteit. In dit
geval wordt de indruk van objectiviteit
meteen ontkracht doordat verschillende
metaforen op morgenlucht betrokken
moeten worden.1.

bezoedeld

is in deze regel is koppelwerkwoord.
Toch speelt ‘de morgenlucht is
bezoedeld’, waarin is hulpwerkwoord zou
kunnen zijn, in de regel mee. Is hier een
hulpwerkwoord impliciet? De vraag dient
gesteld te worden, omdat is als
hulpwerkwoord aanleiding geeft tot een
interpretatie ‘bezoedeld door...’ en als
koppel werk woord tot ‘vies’. De
bezoedelende instantie zou dan alleen de
stad kunnen zijn. Is het waarschijnlijk dat
hier de stad al wordt ingevoerd? Nee,
want dan zou 4-5 een herhaling, hooguit
een uitwerking, dus anticlimax zijn, in
plaats van een nieuw gegeven. We zullen
nog zien dat dit vers evenwichtig
gecomponeerd is, met afwisselend
aandacht voor resp. ‘lucht’ en ‘stad’, een
evenwicht dat niet zou gelden wanneer
is hier impliciet als hulpwerkwoord
fungeerde.

2. een - ezelsoor

Deze regel geeft een nieuwe metafoor,
die in z'n geheel op De morgenlucht is
moet worden betrokken. Met een ander
beeld wordt eenzelfde notie van
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smoezeligheid benadrukt: kleed // bladzij:
bezoedeld // ezelsoor.
Hoewel bezoedeld kleed visueel nog
voorstelbaar was bij morgenlucht, is
ezelsoor dat niet. ezelsoor fungeert alleen
als uitdrukking van de onvolmaaktheid
en smoezeligheid. Deze metafoor gaat
verder dan die in 1, omdat het visuele
element wordt gemitigeerd en het verschil
tussen subject en metafoor wordt
vergroot.
3. een vlek

1. ‘een bladzij met een ezelsoor, een vlek’
2. De morgenlucht is...een vlek.
Het is niet met zekerheid te bewijzen,
maar m.i. is de tweede interpretatie de
juistere.
Voor de eerste interpretatie pleit de
overeenkomst in betekenisaspecten:
bezoedeld, ezelsoor, vlek. Ertegen, dat het
opvallende woord ezelsoor door het pal
eropvolgende vlek verzwakt zou worden.
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Er zijn redenen die voor de tweede
interpretatie pleiten. Ten eerste de
parallellie van de zin, beginnend met
onbepaald lidwoord, evenals 2, evenals
de metafoor in 1, en: evenals in 5.
Ten tweede moet in 4-5 ‘is’ ingevoegd
worden, hetgeen ook in 2 moest, en doet
vermoeden dat ook 3 nog afhankelijk is
van is in 1. Ten derde, zagen we dat de
metafoor in 2 verder van het subject
morgenlucht afstond dan die in 1. In 3 is
dit in nog sterkere mate het geval, de drie
regels vormen een climax waarin het
verschil tussen subject en metafoor steeds
groter wordt; en waarin die metaforen,
eigenlijk nevengeschikt, door hun
onderlinge verhouding spanning
bewerkstelligen.
Een simpeler nevenschikking zou
verslapping bewerken. De metaforen
geven ook voorwerpen van steeds
geringer omvang aan.
Waarom is de afstand tussen morgenlucht
en vlek zo groot? Omdat vlek een bevlekt
object veronderstelt, dat hier niet meer
wordt genoemd: ‘de morgenlucht is één
totale vlek.’ Ook in waarde gaat 3 dus
verder dan 1 en 2; bezoedeld en ezelsoor
veronderstelden nog altijd dat de lucht
slechts gedeeltelijk was besmeurd, hier
wordt het geheel als vlek
gekarakteriseerd.
4. de stad

Het gebruik van afwisselend bepaald en
onbepaald lidwoord illustreert de
afwisseling tussen de metaforische en de
anecdotische gegevens, morgenlucht en
stad. Het gaat hier dus om specifieke
zaken (de stad: Berlijn, De morgenlucht:
‘de lucht boven Berlijn op een bepaalde
morgen’).
Ook zien we hier een belangrijk
structuurprincipe in dit vers, de wisseling
in blikrichting. De blik gaat nl. tussen 1-3
en 4-5 van boven naar beneden.
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5. een half ontverfde vrouw

Voeg in: ‘is’. Berlijn werkt met een
minimum aan herhaling. De verhouding
tussen stad en half ontverfde vrouw is,
evenals in 1 en 2 en 3, metaforisch. Het
in te voegen ‘is’ geeft gelijkheid aan. Dat
‘is’ weggelaten wordt, beduidt dat 1-5 in
het vers één geheel vormt, een geheel, dat
gesplitst wordt in twee afzonderlijke
anecdotische gegevens, die met metaforen
worden gekenschetst. Dit blijkt ook uit
de overeenkomst in de waarde van de
metafoor hier: een half ontverfde vrouw
heeft met bezoedeld, ezelsoor en vlek
noties van ‘smoezeligheid, slordigheid,
onaantrekkelijkheid, lelijkheid’ gemeen.
Deze noties worden dus vier maal
benadrukt!

6. maar

geeft een omslag aan. De grote nadruk
die gelegd wordt op de lelijkheid van
zowel morgenlucht als stad wekken de
veronderstelling, dat 6-9 zich vooral
hiertegen afzet.

schokkend

is tegelijkertijd op verschillende wijze te
interpreteren. 1. visueel: ‘de huizen van
de stad tekenen zich onregelmatig af
tegen de lucht’; 2. binnen de metafoor
stad - paard: schokkend geeft, evenals
steigert, dynamiek aan: de metafoor stad
- paard dient (o.a.) om de stad (ze)
dynamisch voor te stellen. 3. schokkend
is het bewustzijn van degene die de stad
zo ziet: ‘verrassend, totaal onverwacht’,
wat ook zo ìs na 1-5. schokkend moet
zeker niet negatief worden geïnterpreteerd
(‘verbijsterend’), want 6-9 zetten zich
duidelijk af tegen de negatieve indrukken
van 1-5.

steigert

brengt een nieuwe metafoor op gang. De
stad (ze) wordt in eerste instantie met een
‘paard’ vergeleken, pas in tweede
instantie met een
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blauw paard van Marc. De metafoor
stad-paard wordt dus in twee etappes
uitgewerkt; 6 constitueert de eerste fase,
waar steigert de notie ‘paard’ oproept.
steigert bezielt de stad: ‘als een onstuimig
paard verheft zij zich in de lucht’, alsof
de beweging naar boven bewust en door
de stad gewild is. steigert zet zich af
tegen het beeld in 5: ‘de stad is
smoezelig, mààr dynamisch’.
den hemel in

De beweging omhoog moet zonder twijfel
positief worden opgevat. Het woord
hemel wijst terug naar de morgenlucht uit
1: deze regel en de volgende verbinden
de twee gegeven eenheden -lucht en stad,
doordat de stad zich bewust naar de lucht
toe beweegt. (Wat visueel gebeurt, wordt
hier omgekeerd voorgesteld). De blik van
de waarnemer, die in 1 naar boven en in
4 naar beneden was gericht, beweegt zich
in deze regels van beneden naar boven.

7. als

leidt een vergelijking in. Uit de
interpretatie van de vorige regel is
duidelijk dat als niet alleen op
persoonsvorm en onderwerp (steigert ze)
betrokken moet worden, maar op de hele
regel vanaf schokkend: in feite is 7 een
nadere uitleg van de indruk die de stad
op de waarnemer maakt.

blauw

is hier geen chiffre, want toepasbaar op
paard. Nu heeft Marc ook rode paarden
geschilderd: blauw heeft hier wel een
bepaalde functie die boven de kleur
uitgaat. De kleur is niet toepasbaar op de
stad: blauw wordt hier gebruikt met een
emotionele meerwaarde, die vergelijkbaar
is met de chiffrewaarde: blauw is de kleur
van het geluk.2.

paard

heeft in de context ook meerwaarde,
‘fraai en onstuimig’.3.

Marc

Schijnbaar verwijst deze regel naar de
werkelijkheid maar niet naar een
specifiek schilderij: een. (Marc heeft
verscheidene schilderijen met blauwe
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paarden gemaakt). In feite worden hier
de schilderijen van Marc gebruikt als
dichterlijk materiaal op dezelfde wijze
als het literaire werk überhaupt van
materiaal dat óók buiten het werk
functioneert, gebruik maakt - alleen wordt
hier bij de lezer een specifieke
bekendheid verondersteld. Het verschil
is echter gradueel, niet absoluut. Een
schilderij hoeft niet te worden
gereproduceerd om deze regel
interpretabel te maken.4.
in 't luchtgareel

1. in is een bijwoordelijke bepaling van
richting: ‘tot in’: ‘de lucht houdt het
steigeren naar omhoog tegen’.
2. in is een bijwoordelijke bepaling van
plaats: ‘paard en lucht zijn onscheidbaar
één’.
Dit laatste geldt nu ook voor de stad, die
met morgenlucht een eenheid vormt, die
in de twee laatste regels wordt uitgedrukt.

8. Berlijn

Zie titel: de stad wordt nu met name
genoemd. De naam fungeert hier als
samenvatting van alle tot nu toe gegeven
indrukken: zowel de smoezelige als de
dynamische en positieve.

9. zon

Tot op heden werd alleen over ‘lucht’
gesproken, en hemel: zon is een nieuwe
informatie die terecht voor het laatst werd
bewaard. zon past niet bij de indrukken
van smoezeligheid maar wel bij de
positieve indrukken.

geel

is toepasbaar op zon, maar heeft
duidelijke meerwaarde, door het rijm nog
benadrukt: het laatste woord moet alles
uitdrukken. Zo wordt geel de kleur die de
gevoelens weergeeft welke Berlijn
oproept (ondanks het slordig uiterlijk).
Berlijn is prachtig, het vers eindigt
positief. Het rijm heeft emotionele
functie: de kleur geel overweegt
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over de indruk van smoezeligheid. De
kleurwaarde slaat dominerend terug op
het hele vers.
De titel heeft een simpel verband met het
vers door het thema te noemen. Het vers
legt de titel uit.

BERLIJN

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Personen komen in Berlijn niet voor, wel twee ‘zaken’, nl. de -lucht en de stad, die
door het vers voortdurend met elkaar in verband worden gebracht. Berlijn gaat over
de stad Berlijn; het gedicht presenteert de indruk die Berlijn maakt, door voortdurend
de stad en de lucht met elkaar te confronteren. Men kan zelfs spreken van een
‘karakterisering’ van beide, door middel van disparate metaforen en vergelijkingen:
de lucht wordt achtereenvolgens kleed, bladzij en vlek genoemd en gekarakteriseerd
als bezoedeld, met een ezelsoor (en vlek). Daarnaast de stad: een half ontverfde vrouw
(later: ‘paard’ en blauw paard van Marc). Disparate metaforen, waarin lucht en stad
de notie ‘smoezeligheid’ delen: 1-5 geeft de indruk van Berlijn onder de morgenlucht
als een onaantrekkelijke, smerige stad. In 6, na maar dat een tegenstelling aangeeft,
volgen meteen twee dynamiserende metaforen die de gewekte indruk weerspreken:
schokkend steigert. Zowel stad als ‘lucht’ worden hier positief gekarakteriseerd, de
stad beweegt zich naar de lucht toe die nu hemel heet, paard en blauw en Marc geven
noties van kracht, schoonheid, geluk. In deze regels treden ook meerwaarden op. De
lucht is in 6 en 7 behalve hemel ook luchtgareel, hetgeen de relatie tussen de nu
positief ervaren stad, en de lucht, onverbrekelijk maakt. Samenvattend over de
karakterisering: 1-5 de indruk die de stad maakt, 6-9 de gevoelens die ze oproept:
de zon is geel.
Spreken we over opgeroepen gevoelens, dan impliceert dit iemand die deze
gevoelens ondergaat. In de interpretatie werd over een ‘waarnemer’ gesproken: ook
Berlijn heeft een gezichtspunt, alleen manifesteert het zich niet expliciet. Dat het er
wel is, blijkt uit de meerwaarden in 6-9, maar vooral uit het contrast van 1-5 tegenover
6-9. Het gezichtspunt is impliciet: het vers probeert objectief te zijn en Berlijn van
buitenaf te zien, want de emotie in 6-9 wordt niet met een persoon in verband gebracht
maar alleen op de stad zelf betrokken. Toch is het gedicht subjectief, al lijken de
regels op het eerste gezicht objectief. De subjectiviteit blijkt uit de herhaalde
metaforen in 1-3, uit schokkend, en uit de meerwaarden in 6-9; de objectiviteit blijkt
uit het weggelaten ‘ik’, en uit de metaforen met gelijkstelling is. Het gezichtspunt
bekijkt Berlijn van een afstand maar is er wel bij betrokken.

2 Tijd
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Alleen morgen- geeft de tijd van de dag aan, zulks in dienst van de karakterisering
van de stad.

3 Ruimte
Regel 7 vergelijkt Berlijn met een schilderij van Marc, maar het vers maakt bovendien
zelf ook een tweedimensionale indruk, nl. door de wisselende aandacht van het
gezichtspunt en de beweging van diens blik op en neer.
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De presentatie van het gezichtspunt doet afstand vermoeden: Berlijn geeft een visie
op Berlijn als ware het een schilderij dat van een afstand bekeken wordt. In 1-3 de
‘lucht’; dan naar beneden: 4-5 de stad; en dan in 6-7 weer van beneden naar boven.
De blikrichting is parallel aan de gesuggereerde beweging van de stad; de dynamiek
van Berlijn (‘paard’) komt overeen met de wijze waarop het ‘schilderij’ bekeken
wordt. In 8 zien we de stad als geheel, en in 9 ten slotte de lucht, waarbij geel op
heel Berlijn betrokken moet worden.
Uit de volgorde in visie, lucht-stad-stad + lucht-stad-lucht, blijkt dat het vers
evenwichtig is gecomponeerd.
Nu de ‘schilderij’ interpretatie van Berlijn duidelijk is, krijgen ook de kleuren in
het gedicht extra waarde: de verdeling blauw en geel wordt visueel van belang.
Binnen de ruimte als structuuraspect is blauw dus wél toepasbaar op de visie op
Berlijn in zijn totaliteit, en niet alleen op paard. De woorden blauw en geel ‘kleuren’
bewust het hele ‘schilderij’.

Samenvatting
Berlijn beschrijft de visuele indruk die de genoemde stad maakt op een waarnemer,
een indruk van smoezeligheid die gedomineerd wordt door (desondanks) positieve
gevoelens. Het vers probeert objectief te zijn: het gezichtspunt wordt niet genoemd,
maar is toch aanwezig. Dit blijkt uit de contrasterende ontwikkeling van het thema,
van indruk tot emotie (maar); en verder uit de meerwaarden, uit de herhaling van
metaforen die tesamen één indruk wekken in 1-3, en uit schokkend. Het gezichtspunt
bekijkt de stad van buitenaf, maar is betrokken bij wat het ziet.
Berlijn probeert een ‘tweedimensionaal’ vers te zijn, zoals het schilderij dat 7
noemt: de visie op de stad is uitgewerkt in de verhouding van stad tot lucht, die
beurtelings worden gekarakteriseerd en met elkaar in verband gebracht, in 1-5 door
wat ze gemeen hebben (beide zijn smerig) en in 6-9 doordat ze dynamisch bij elkaar
horen (de beweging naar boven). De beweging in de blikrichting van het gezichtspunt
constitueert, behalve een tweedimensionale indruk, ook een evenwichtige compositie:
van - lucht (1-3) naar stad (4-5); weer naar boven van stad (ze) naar lucht (hemel)
6-7; de stad (Berlijn) 8 en de ‘lucht’ (zon).9 De kijkrichting beweegt zich op en neer.
De kleuren blauw en geel versterken het ‘schilderij’-effect.
De tijd speelt in Berlijn geen rol en zou ook aan tweedimensionale effect afbreuk
doen. We weten alleen, dat het morgen is: morgenlucht 1.
Berlijn is een knap gedicht, bv. in de climax van disparate metaforen 1-3, in de
evenwichtige afwisseling in blikrichting, in de zorgvuldige ‘objectiviteit’, en in het
tweedimensionale effect, dat gesteund wordt door de verwijzing naar een schilderij.

Eindnoten:
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1. Zie Lyrische situatie.
2. Marsman was een vurig bewonderaar van Marc, dus ook emotioneel vanuit de dichter heeft
blauw hier positieve meerwaarde.
3. Cf. Madonna.
4. Marc was een expressionistisch-kubistisch schilder (1880-1916). Hij schildert vooral tussen
1911 en 1913 zijn dierenschilderijen, waarvan het beroemdste wel ‘Der Turm der blauen Pferde’
uit 1913 is.
Marsman bezocht in 1922 in de herfst de tentoonstelling van zijn schilderijen in Berlijn (zie
Lehning Vriend p. 75) en bespreekt Marc in april 1923 in de Nieuwe Kroniek.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

191

20 Hiddensoe aant.
Atomistische interpretatie
1. Bronzen

Waarschijnlijk wordt Bronzen disjunct
gebruikt en telt alleen de kleurwaarde:
‘donkergroen of goudbruin’.

boot

1. Is dit een anecdotisch gegeven: ‘er is’?
In dat geval wijst het gedicht naar de titel:
Hiddensoe is een eiland, waar een boot
(in de haven) zou kunnen liggen.
2. Er is echter nog een andere
mogelijkheid: het eiland Hiddensoe heeft
zelf nl. een vorm, die met die van een
boot vergeleken zou kunnen worden. In
dat geval is boot metaforisch voor het
eiland zelf. De kleur van Bronzen sluit in
ieder geval beter bij de metaforische
interpretatie aan.

2. de sprong

sprong bezielt boot, alleen levende
wezens springen. Deze bezieling wordt
functioneel in het vers.1. Tegelijk is
sprong een metafoor waarmee een visuele
indruk wordt weergegeven: het lijkt alsof
de flanken zich in een sprong omhoog
bewegen, plotseling en dynamisch: ‘de
flanken tekenen zich plotseling af, lichten
op’.
sprong kan ook worden opgevat als
‘uitbolling’ (Van Dale); deze betekenis
is toepasbaar wanneer men boot als ‘het
eiland Hiddensoe’ interpreteert.

uwer

1. De boot wordt aangesproken.
2. Het eiland wordt aangesproken.
Hoewel de eerste interpretatie mogelijk
is, wijst uwer, vooral in combinatie met
de titel, m.i. op de tweede.
In beide interpretaties wordt boot
voorgesteld als een dynamisch levend
wezen. Uit uwer volgt, dat er ook een ‘ik’
moet zijn, al manifesteert het zich niet.
Nu wordt de visuele interpretatie van
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sprong duidelijk: de ‘ik’ ziet het als
zodanig.
flanken

Van Dale heeft (o.a.) ‘zijkant van een
schip’. ‘flank’ wordt dus in verband met
schepen wel gebruikt. Maar het
betekenisaspect ‘flank van een dier’ is
hier ook toepasbaar, de boot wordt
immers bezield. N.b. de boot springt niet
zelf, de flanken springen: de bezieling
blijft metaforisch, ondergeschikt aan de
te wekken visuele indruk. Het meervoud
doet veronderstellen dat beide zijden
tegelijk zichtbaar zijn.
Dit wijst op de tweede interpretatie: het
gezichtspunt zou zich op een hoog punt
(bv. een duin) aan het uiteinde van het
eiland kunnen bevinden. Binnen de eerste
interpretatie is de positie van het
gezichtspunt niet duidelijk, tenzij de ‘ik’
zich op de boot zelf bevindt.

4. stoot

herhaalt en versterkt de dynamische
werking van sprong. De regels
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2-6 hebben een vrij complexe metaforiek,
met directe metaforen. Onderwerp van
stoot is de sprong / uwer flanken; stoot
maakt 2 en 3 metonymisch: in wezen kan
een sprong niet stoten maar degene die
springt (verwisseling van dader en daad).
Geparafraseerd ‘uw flanken springen en
(daardoor) stoten...’
Weer functioneert de metafoor zowel op
visueel niveau, als op het niveau van de
bezieling.

5. een mes

sprong werd visueel geïnterpreteerd als
‘zich plotseling omhoog bewegend
oplichten/aftekenen van de flanken’; hier
gaat het vers een stap verder, het
‘springen’ wordt gelijkgesteld met
‘stoten’ en flanken met een mes: ‘het
oplichten van de flanken is als een mes
in de nacht’. Op visueel niveau
functioneert de metafoor, omdat mes hier
dient om het visuele beeld van flanken te
verduidelijken. Op het niveau van de
bezieling treedt geen verduidelijking op,
maar wordt een thematisch gegeven
ingevoerd: Hiddensoe is een vers vol
agressie, de boot wordt voorgesteld als
een dynamisch, agressief ding. De notie
‘geweld’ aan mes is een belangrijk aspect
in dit gedicht.
6. in den nacht

behoeft visueel niet veel toelichting meer:
‘zich aftekenend tegen’.
Door de bezieling worden twee
tegenstanders, boot en nacht, tegenover
elkaar gesteld, de boot valt de nacht aan
met een mes.

7. zilvren dood

Waarop moet deze regel worden
betrokken?
1. Binnen de anecdotische interpretatie
van boot zijn er drie mogelijkheden:
a. op mes, en daarmee op 2-6. Hiertegen
spreekt Bronzen 1; b. op nacht: 7 zou zo
het resultaat van 2-6 weergeven. De kleur
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zilvren is dan wel vreemd, past niet bij
nacht; c. op maan in 8.
Deze interpretatie zou weliswaar de bouw
van het vers evenwichtig maken: 1 en 7
inleidende regels, 2-6 en 8-14 geweld,
met het motief van oplichten, het spel
tussen licht en donker; en 15-16
afronding. Maar het rijm boot - dood is
niet functioneel. Ook kan 7 nauwelijks
iets inleiden omdat de regel geen
anecdotische informatie geeft. Bovendien
zou eerst de metafoor genoemd worden,
en pas in 8 de maan waarop dood
betrokken moet worden.
Binnen de anecdotische interpretatie van
boot blijft deze regel onbevredigend.
2. Wanneer boot opgevat wordt als
metafoor voor het eiland Hiddensoe, kan
zilvren dood als geheel op het eiland
betrokken worden, dat met deze woorden
dan wordt gekarakteriseerd als
gewelddadig.
Het rijm boot - dood is dan functioneel,
omdat beide woorden metaforen zijn met
een gemeenschappelijk subject. Toch is
ook hier de overgang van Bronzen naar
zilvren abrupt. Een oplossing zou zijn,
zilvren alleen te betrekken op dat gedeelte
van het eiland dat verlicht wordt (door de
maan 8), en Bronzen op het geheel;
bevredigend is dit echter niet. Om deze
reden blijft de eerste interpretatie
mogelijk, hoewel de tweede het gedicht
als geheel meer recht doet.2.
8. maan

Gezien de dolk (‘dolk’ is mannelijk) moet
maan object van de zin zijn. Het woord
staat voorop vanwege de anecdotische
functie: ‘er is maan’. Na de aanval op de
nacht volgt nu een tweede aanval op de
maan.
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9. die

De zin 8-14 is een ellips: maan die...die
bezielt maan, meteen nadat deze genoemd
is. Maar die ondersteunt ook de lyrische
situatie; ware het nl. een zin met
onderwerp en persoonsvorm, dan zou
men ‘de’ maan verwachten. die maakt dat
het lidwoord kan worden weggelaten.

de dolk

cf. 5 en 3: flanken en mes; boeg en dolk.
De agressie in het thema wordt
voortgezet.

10. van

verbindt de metafoor dolk met het subject
boeg: ‘de boeg is een dolk’.

den boeg

‘het voorste gedeelte van de romp van
een schip’. dolk / van den boeg is dus niet
een voortzetting van de flanken - mes
metafoor, maar een nieuwe: de boot
wordt door middel van twee agressieve
metaforen gekarakteriseerd.

11. muur

Een nieuwe metafoor (van den nacht),
die weer zowel visueel als thematisch
functioneert. muur is de grens tussen boot
en nacht: ‘de boeg staat scherp
afgetekend tegen de nacht’; voorts past
het betekenisaspect
‘ondoordringbaarheid’ in muur bij de
agressie: ‘de maan wordt aan scherven
geslagen aan (tegen) de nacht’, die dus
als hard wordt voorgesteld.

12. van den nacht

Het beeld met de muur is niet
onverenigbaar met de rol van de nacht in
6: hier echter komt de notie
‘ondoordringbaarheid’ erbij.

13. tot scherven

Het beeld is weer visueel interpretabel:
‘breekt het licht van de maan tot
scherven’. Ook thematisch functioneert
scherven: de boot ‘ontwapent de maan
door deze aan stukken te slaan.’ De
agressie van de boot is in het hele gedicht
behalve thematisch ook op het visuele
niveau integrabel.

14. sloeg

De onvoltooid verleden tijd lijkt
merkwaardig, maar is dit niet, als deze
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duratief wordt opgevat: ‘de scherven zijn
nog steeds te zien’.3.
15. schuim

Deze regel moet anecdotisch worden
opgevat: ‘er is schuim’. schuim fungeert
als samenvattend resultaat van het visuele
beeld van 8-14: ‘het schuim van het water
licht wit op in het maanlicht’.

16. flarden

is een metafoor in een metafoor: het heft
de notie ‘vloeibaarheid’ in bloed op. ‘Het
schuim drijft op het water als een er niet
bijbehorend iets.’ flarden kwalificeert
bloed met de notie ‘rafelig’: ‘aan flarden
gescheurd’.

bloed

De regel moet met schuim verbonden
worden: ‘het schuim is / bestaat uit
flarden bloed’. Hiermee wordt het
agressieve thema afgesloten, deze regel
geeft het resultaat van het gevecht.

HIDDENSOE

De titel plaatst visie en gebeuren in een
bepaalde wereld, en maakt het symptoom
van die wereld: dit agressief gebeuren
wordt kenmerkend geacht voor
Hiddensoe. Deze verbinding van gedicht
en titel levert m.i. een doorslaggevend
argument voor de opvatting van boot als
het eiland zelf.

Opmerking naar aanleiding van Hiddensoe
Opvallendst aan Hiddensoe is de regelverdeling. 2-6 vormen een zin, en 8-14 eveneens
(elliptisch). Wat is de functie van deze ‘in stukjes geknipte’ regels? Er zijn twee
redenen waarom het gedicht in deze vorm beter tot zijn recht komt dan in een
(hypothetische) andere vorm.
1. Het gedicht werkt met weinig woorden, moet alles met minimaal materiaal
bereiken. Vele woorden hebben nadruk nodig en krijgen daarom een aparte
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regel: sprong, stoot, mes en nacht worden door het enjambement gereleveerd in 2-6;
uwer flanken niet, maar stoot zou minder werkzaam zijn geweest (dynamiserende
metafoor) in een hypothetische regel ‘de sprong uwer flanken stoot’.
Voor maan, dolk, boeg, muur, nacht, scherven en sloeg gaat dezelfde redenering
op.
2. Er wordt een bepaald effect bereikt door het staccato van korte regels: deze
versterken nl. de flitsende, dynamisch-agressieve indruk.
In 8-14 wekt de zin bovendien zelf ook de indruk aan scherven te liggen. Hiddensoe
kan niet een conservatiever uitziend gedicht zijn geweest, dat in stukjes is geknipt.
Kijkt men bv. naar het rijm, dan bewijst dat, dat het gedicht niet in deze vorm is
ontstaan uit een rijmend gedicht, dat er ongeveer zo zou hebben uitgezien:
Bronzen boot
de sprong uwer flanken stoot
een mes in den nacht
zilvren dood
maan die de dolk van de boeg
aan de muur van den nacht
tot scherven sloeg
schuim flarden bloed.

Sommige regels in deze constructie zijn lelijk op zichzelf: 5 en 8; andere in
combinatie: de verhouding 1-2 is niet fraai, het enjambement 2-3 laat mes wegvallen,
6 doet aan als een overbodige regel.
Daarentegen verbindt het rijm nù, in Marsmans Hiddensoe, onnadrukkelijk hier
en daar, en geeft eenheid aan de indruk van scherven en flarden die Hiddensoe maakt.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Er treedt in dit gedicht één aangesproken persoon op, nl. de boot: uwer flanken 3.
Het gezichtspunt manifesteert zich niet expliciet, alleen impliciet, in uwer. Uit
Hiddensoe is op te maken, dat een indruk van een ‘boot’ 's nachts in het water, maan,
en schuim wordt verbeeld als een gevecht. Het is aannemelijk dat degene die deze
indruk ondergaat het gezichtspunt is, en 't gevecht de visie weergeeft van dat
gezichtspunt op Hiddensoe.
Dan is de functie van het gezichtspunt: de presentatie van een indruk van Hiddensoe
bij nacht àls gevecht.
De ‘ik’ bekijkt het gevecht van buitenaf en objectief. Ook de visie, een scène die
gezien wordt als gevecht, wordt objectief gegeven, de ‘ik’ laat geen meningen of
gevoelens ten opzichte van het ‘gebeuren’ blijken.4. De boot wordt door dynamiserende
en agressieve metaforen gekarakteriseerd (sprong, stoot, mes, dolk, sloeg).
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2 Tijd
De verbaaltijd levert één probleem op: stoot naast sloeg. In de atomistische
interpretatie werd sloeg duratief opgevat: ‘de scherven liggen er nog steeds’: zo is
sloeg een onderdeel van de beschrijving in het presens.
Wat zou er met het gedicht gebeuren als sloeg echte onvoltooid verleden tijd
aangaf? Dan zou 8-14 vóór 2-6 plaats hebben moeten vinden en verliest de bouw
van het vers (de beweging omhoog - beweging omlaag) zijn zin, het rijm boeg - sloeg
zou zijn functie verliezen.
Er is dus geen andere manier om de onvoltooid verleden tijd van sloeg te
interpreteren dan met duratief aspect.

3 Ruimte
Hierboven werd al van beweging omhoog en omlaag gesproken. Deze beweging valt
samen met, is ook de blikrichting van het gezichtspunt: de ‘ik’ kijkt van boot omhoog
(1-6) en daarna van maan omlaag naar boot (8-14) en ten slotte in het water. De
ruimte in het vers krijgt door deze blikrichting een tweedimensionaal karakter.

Samenvatting
In Hiddensoe wordt het spel van licht en donker, ontstaan doordat de maan in het
water schijnt, uitgewerkt in de vorm van een gevecht tussen boot en maan: flanken
- mes en dolk - boeg tegenover maan - aanflarden sloeg; met als resultaat schuim en
flarden bloed. De boot in 1 laat voor het hele vers twee verschillende interpretaties
toe. Deze boot kan anecdotisch zijn, maar ook metaforisch staan voor het eiland
Hiddensoe, dat de vorm van een boot heeft. Deze laatste interpretatie doet het gedicht
m.i. meer recht.
Het gezichtspunt manifesteert zich impliciet in uwer 3.
De beweging in het vers (dynamische metaforen sprong, stoot, sloeg) is de
ekwivalent van de blikrichting van de ‘ik’ omhoog en omlaag. Hierdoor maakt het
vers een tweedimensionale indruk.
Het tafereel wordt van een afstand bekeken, van buitenaf en zonder dat de ‘ik’ bij
het gebeuren is betrokken. Hiddensoe is een objectief vers.
De opbouw van het vers in korte staccatoregels is functioneel, want deze bevestigt
de indrukken van snelle agressie (2-6) en flarden (8-14).
De veronderstelling, dat 2-6 en 8-14 in stukjes geknipt zouden zijn kan met een
beroep op het rijm worden ontzenuwd. Ook is er geen functionele eenheid te
ontdekken door de regels naast elkaar te zetten. De titel plaatst het gedicht in een
specifiek kader.
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Eindnoten:
1. Zie de interpretatie van regel 5.
2. Ik beperk me vanaf hier tot de tweede, metaforische opvatting van boot. De interpretatie van 8
vv. blijft in beide gevallen dezelfde. Zie naar aanleiding van de anecdotische interpretatie van
boot hoofdstuk VI 2.20.
3. Zie Tijd.
4. In tegenstelling tot Berlijn.
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21 Scheveningen aant.
Atomistische interpretatie
1. Fort

doet anecdotisch aan: ‘er is...’1.

2. donder

moet, op basis van 3-6 rechtstreeks met
Fort worden verbonden: de donder gaat
uit van het Fort, 3-6 verklaren donder.

3. stormend

1. ‘onstuimig woedend, als een storm’;
2. ‘in snel tempo aanvallend’.
Beide betekenissen zijn toepasselijk: 1
maakt stormend metaforisch, verwijst
naar atmosferisch lawaai, ook in
combinatie met donder - en straks zal de
door kanonnen en donder op gang
gebrachte destructie zich kosmisch
uitbreiden.
1. ‘zijn oorsprong hebben in’;

ontsprongen

2. ‘snel te voorschijn komen uit’.
Beide interpretaties zijn toepasbaar,
waarbij vooral de dynamische notie van
belang is, die door stormend wordt
versterkt.2.
4. wervelkolommen

is een neologisme, want Van Dale geeft
alleen ‘onderdeel van het lichaam’, dat
hier niet in eerste instantie bedoeld kan
zijn.
3-6 vormen één zin, waarvan
wervelkolommen het onderwerp is.
Daarom moet het iets zijn dat uit de
monden van de kanonnen te voorschijn
komt; ‘wervelende kolommen’ - van wat?
van donder, rook, in ieder geval geweld:
stormend. wervel- is het derde
dynamische woord (stormend,
ontsprongen). Maar het neologistische
homoniem is niet toevallig: metaforisch
wordt hier tevens aangegeven dat iets
levends, destructiefs vrijkomt.
De indruk is ook visueel (wervel-). Een
granaat heeft een om zijn as draaiende
beweging als hij de loop verlaat.
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5. de

sc. ‘aan de’. 5-6 zou ook onderwerp
kunnen zijn, en 4 meewerkend voorwerp,
maar dat levert onzin op.

schokkende

Weer een visuele indruk ‘door de
terugslag na het ontspringen schokkende’.

monden

‘Iedere mond brengt een wervelkolom
voort’. Hoewel ‘mond’ de normale
benaming van de uitgang van een kanon
is, is hier toch sprake van metaforiek: ‘de
kanonnen braken verderf zaaiende wezens
uit’.

6. kanonnen

sc. ‘van het fort’.

7. donder

is niet alleen een herhaling van 2, maar
ook een aankondiging van iets nieuws:
8-9 geven het effect van de donderslag
weer. Dit neemt niet weg, dat donder hier
tevens als tweede, nieuwe donderslag
opgevat moet worden.

8. horizonnen

is een zelfde neologistische formatie op
basis van een bestaand
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woord als wervelkolommen. Het in de
bundel gebruikelijke meervoud is
‘horizonten’.3. Hier compareert een
woordspeling op ‘zon’. Het meervoud is
niet vreemd: er is meer dan één horizon.
9. gaan

De verbaaltijd heden naast ontsprongen
verleden doet merk waardig aan.
Waarschijnlijk is 3-6 een verklaring van
donder in 2, waarna na de herhaling van
het woord donder in 7 de gevolgen
worden voorgesteld.

onder

gaan onder sluit aan bij -zonnen: ‘alle
horizonten gaan onder als evenzovele
zonnen’, d.w.z. verdwijnen; destructief:
‘storten in, gaan verloren’. Dus: ‘aan alle
kanten stort de wereld in’.
Dit is het effect van de dubbele
donderslag/kanonschoten. De destructieve
kracht van de kanonnen breidt zich uit
over het hele landschap.

10. muren

muren der sterren is wat er te voorschijn
komt, nu de horizonnen zijn ondergegaan.
Het landschap heeft zijn normale
begrenzingen verloren: sterren vormen
nu de nieuwe grenzen. Vandaar muren,
dat de grens aangeeft van het zichtbare.
Dit vers geeft dus een serie op elkaar
volgende indrukken, een ontwikkeling,
teweeg gebracht door donder, die hier
niet alleen auditief functioneert maar ook
als allesvernietigende kracht.

der sterren

De destructie breidt zich kosmisch uit.
a. ‘sterren hebben muren’: muren is dan
niet zinvol in het vers in te passen.
b. ‘sterren vormen muren’: deze
interpretatie is coherenter: het gebeuren
wordt dan vanuit de aarde waargenomen;
der geeft identiteit aan. muren is
metafoor.

11. gitzwarte vuren

Hoe zijn 11 en 12 met 10 te verbinden?
Zijn het twee metaforen die beide op 10
betrokken moeten worden, of is het een
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disparate lossere verbinding waarin beide
regels iets gemeen hebben dat muren der
sterren karakteriseert?
Iets moet 10-12 wel met elkaar verbinden,
anders vormden de regels geen strofeïde.
Slaat gitzwarte vuren op muren der
sterren of op sterren alleen? Ik ben
geneigd het laatste aan te nemen, omdat
het beeld zo visueel tot zijn recht kan
komen, en omdat muren dan metafoor
blijft, zoals ook geïnterpreteerd is. Dus:
‘de sterren zijn muren en gitzwarte
vuren’.
a. De moeilijkheid is, dat de vuren
gitzwart genoemd worden: de combinatie
moet een bewuste antithese zijn, maar de
kleur gitzwarte is niet met sterren in
overeenstemming te brengen (het aspect
‘glinsterend’ aan git- wel).
b. De kleurtegenstelling tussen beide
woorden gitzwarte en vuren mag men,
omdat gitzwarte bewust bijvoeglijk
naamwoord bij vuren is, niet splitsen, als
bv. ‘de nacht is gitzwart, de sterren zijn
vuren daarin’.
c. De oplossing kan alleen zijn, dat
sterren, die immers vuren zijn, ‘gitzwart’
zijn geworden door de destructieve kracht
van de kanonnen die in de kosmos om
zich heengrijpt. Dan klopt het beeld wel
en komt ook de antithese tot zijn recht.
Tevens heeft deze regel dan zijn plaats in
de destructieketen: Na de horizonnen
worden nu de sterren aangetast en worden
tot gitzwarte vuren: ‘de hele kosmos
wordt één gitzwart vuur.’
12. kolen en tonder kolen

heeft de kleur met gitzwarte gemeen.
tonder: de stof die
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doet ontvlammen. Deze regel bevestigt
de interpretatie van 11: tonder als
uitbreiding van de sterren, kolen als de
kosmos die zwart ontvlamt.
Overigens vormt 12 na 11 nogal een
anticlimax: eerst iets groots, dan iets
kleins en huiselijks. Ws. staat deze regel
ertussen vanwege het rijmwoord tonder.
Hierna komt in 13-18 de finale climax.
13. en

geeft ontwikkeling aan: ‘en vervolgens’,
maar ook causaliteit: ‘nu de kosmos één
groot vuur is, volgt de ondergang van de
zon’.

toren

is een metafoor, der geeft identiteit aan.
De betekenisaspecten ‘hoogte’ en
‘bouwwerk’ dragen bij tot de climax: de
metafoor toren geeft tegelijk de verheven
positie van de zon als ‘centrum van de
kosmos’ (vanuit de aarde gezien dan) aan,
en maakt stort mogelijk.

14. der zon

Hieruit blijkt nog eens dat het
waarnemingspunt op de aarde gelegen is.
Zie ook het slot van het gedicht: fort.

15. laaiende

moet consecutief worden opgevat, zie
ton. laaiende geeft de heftigheid van de
vlammen aan, niet van de zon maar van
de néérstortende zon.

16. ton

In 13-16 compareren twee disparate
metaforen voor zon: toren en ton zijn
nauwelijks verwisselbaar. Toch kan
laaiende / ton niet op iets anders
betrekking hebben dan op zon. Het beeld
is acceptabeler als het consecutief wordt
opgevat: ‘de zon, eerst een toren, wordt
(neerstortend) een laaiende ton’. Afgezien
van het rijm is ton een merkwaardige
metafoor. Noties ‘van hout’ (laaiende),
‘bolvormig’, en ‘iets’ (brandende materie)
bevattend' verbinden ton met zon. Wel
heeft ton bewust verkleinend effect: de
neerstortende zon wordt steeds nietiger;
dit benadrukt de kosmische omvang van
de destructie.
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17. stort

cf. ‘gaat’, dit stort is pregnanter, geeft het
uiterste van destructie aan, met belangrijk
dynamisch effect.

18. onder

1. ‘de toren stort in, de ton stort neer’ (cf.
‘gaat onder’).
onder moet natuurlijk rijmen, maar
afgezien daarvan geeft het een meer
definitief aspect aan het ‘storten’ dan ‘in’
of ‘neer’.
2. 18 en 19 vormen een geheel, waarin
onder voorzetsel is: ‘onder donderend
lawaai’.
De eerste interpretatie releveert donder
meer en maakt de bouw van het vers
evenwichtiger door niet alleen het eerste
maar ook het tweede woord te herhalen.
Beide interpretaties zijn geldig.

19. donder

Het vers eindigt in de eerste interpretatie
van onder, gespiegeld zoals het begon,
hoewel donder dus ook slechts het
begeleidend geluid bij het neerstorten zou
kunnen zijn.

20. fort

Het laatste woord van het gedicht verwijst
naar het eerste en voert de kosmische
destructie terug naar de oorzaak.

SCHEVENINGEN

De titel heeft een zelfde relatie met het
vers als in Berlijn en Hiddensoe:
Scheveningen is een visie òp
Scheveningen.4.
Extrinsieke kennis van Scheveningen
verschaft geen opheldering: een
veronderstelling als zouden de kanonnen
die van de zeeslag voor Scheveningen
zijn (1653 de Engelsen versloegen de
Hollandse vloot onder Tromp; 1673: de
Ruyter versloeg de Engels-Franse vloot)
moet worden afgewezen omdat het woord
fort herhaaldelijk wordt genoemd.
Bunkers waren in 1922 nog niet
aanwezig. Ook op het panorama Mesdag
komt geen fort voor: wel artillerie en
kavallerie,
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door G.H. Breitner geschilderd. Het fort
moet dan zijn uitgangspunt in wallen van
duinen vinden en is imaginair; en het
donderen in dit gedicht kan
oorspronkelijk het geluid van de zee zijn
geweest: zee en duinen brachten dan deze
impressie op gang. Hiervan is echter in
het vers zelf niets terug te vinden.5.

Opmerking
Al besproken werd het belangrijke auditieve effect, dat de lezer laat ‘horen’ wat de
waarnemer hoort. Dit effect is een functionele bijdrage tot de indruk van objectiviteit
die het gedicht maakt, waardoor klankeffekten bóven het klanksymbolische uit
functioneren en worden tot structuuraspect.
Er treedt zowel volkomen rijm, als assonancerijm op (op 10, 11 en 15 na, waar
nog muren en vuren rijmen in 10 en 11), en alles gebouwd op de korte o-klank, een
enkele maal lange o: hori- 8, kolen 12 en toren 13: het auditieve effect is dat van
narommelende donder.
Naast vol assonancerijm treden verschuivingen in de nasaalklank van de rijmende
woorden op. Scheveningen is een volledig klanksymbolisch vers, dat daardoor de
objectieve presentatie van het gebeuren (de uitbreiding naar kosmisch niveau is géén
projectie) ondersteunt.
De ordening, in regels die uit één woord bestaan en korte strofeïden, wordt deels
door het rijm bepaald (3-6, 8-9), deels door functionele isolatie van kernwoorden (1,
2, 7, 19, 20). Ten slotte is er de ordening van 13-17. 13 en 14 staan nog bij elkaar:
daar is de zon nog een toren. Zodra de zon tot ton wordt, met andere woorden
neerstort, geeft de interlinie óók het effect van neerstorten in kleine, van elkaar
gescheiden brokken. Ook hier werkt het rijm natuurlijk mee. Dit ‘brok’-effect wordt
versterkt door het enjambement: 13-17 vormen één zin, waarvan de woorden zoals
ze op de pagina gedrukt staan, ‘vallen’, net als de zon.
De geleding onthult auditieve naast visuele indrukken: 1 visueel totaalbeeld; 2
geluid; 3-6 verklaring geluid; 7 nogmaals geluid, 8-9 gevolgen visueel aards; 10-12
visueel kosmisch; 13-18 gevolgen visueel centrum kosmos: maar 8-18 blijven tevens
auditief door de klanksymboliek; 19 geluid als afsluiting; 20 beginbeeld als afsluiting.
Het gedicht wordt afrondend gestructureerd door de herhaling in 19 en 20.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
De lyrische situatie is in Scheveningen niet bijzonder uitgewerkt: het gedicht is vooral
op de klank gebouwd. Er worden geen personen genoemd; wel compareren
bezielingen: de kanonnen hebben monden (hoewel dit nauwelijks beeldspraak is te
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noemen) en wervelkolommen heeft een ‘dierlijke’ notie vanwege het samenvallen
van dit neologisme met het bestaande woord.
Een gezichtspunt is er natuurlijk wel, al manifesteert het zich nergens expliciet:
het vers is één en al zintuiglijke indruk, zowel auditief als visueel. Ware het alleen
auditief, dan zou men nog aan een presenterend gezichtspunt kunnen twijfelen:
auditieve indrukken worden in dit vers meteen omgezet in auditieve effecten. Wat
het gezichtspunt anecdotisch hoort, krijgt de lezer ook te ‘horen’ door de
klankwerking. Door deze effecten wordt een hoge mate van objectiviteit bereikt.
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Maar er zijn ook visuele indrukken: wervelkolommen, schokkende, de regels 8-18 al overweegt (behalve in 10-11) ook hier het auditieve effect, zodat haast niet opvalt
dat hier sprake is van een waarnemer.
Toch wijst de titel op een waarnemer: Scheveningen als een fort te zien verraadt
een zeer bepaalde visie. Maar zelfs al had de titel Fort geluid, als in Paradise
regained, zodat 1 en 20 konden wijzen op een gegeven anecdotische situatie (in
plaats van hier op een gegeven visie) dan zou nog de kosmische uitbreiding van het
geluid, zij het als feit gepresenteerd, de aanwezigheid van een gezichtspunt verraden.
De afstand is maximaal, de betrokkenheid minimaal: Scheveningen is een objectief
vers, waartoe de klankaspecten in niet geringe mate bijdragen.

2 Tijd
ontsprongen blijft merkwaardig naast gaan en stort. ontsprongen moet duratief
worden opgevat: ‘de wervelkolommen zijn nog steeds te zien’.
De genoemde tijd wordt geconcretiseerd: muren der sterren naast zon.
Scheveningen heeft wel een handeling: de vernietigende kracht van de explosie grijpt
in steeds wijdere cirkels om zich heen. Er is een ontwikkeling die begint bij
schokkende monden, dan de horizonnen die ondergaan, dan muren der sterren, en
ten slotte de zon die stort.
Het is curieus dat al deze beweging met zo weinig verba gepaard gaat. In de
ontwikkeling heeft ontsprongen (geïnterpreteerd als ‘zoëven ontsprongen’) z'n plaats.
Ook en 13 heeft consecutieve functie.

3 Ruimte
Met de toename van de destructie neemt ook de ruimte toe, totdat zij de hele kosmos
omvat (sterren).
Maar alle genoemde ruimte in het gedicht is tevens begrensd.
horizonnen geven de grens van het zichtbare aan; de sterren hebben of vormen
muren. Ook de zon wordt tot tweemaal toe begrensd: de metafoor toren geeft wel
eindeloze maar geen oneindige hoogte aan, en ton wordt zelfs gebruikt om de
kleinheid van de zon in het vallen aan te geven.
Alle woorden die ruimte aangeven, geven tevens begrenzing aan. Dit feit zegt iets
over de waarnemer, die van beneden af de destructie gadeslaat in een gesloten ruimte
met drie dimensies.
We kunnen hier niet van een imaginaire ruimte spreken: de kosmische ruimte in
het vers wordt als objectief feit gepresenteerd, en is geen projectie. Juist het feit dat
de ruimte zich uitbreidt, structureert het vers.

Samenvatting
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Scheveningen is een expressie van energie die vernietigend door de kosmos gaat.
Het vers streeft naar een hoge mate van objectiviteit: het gezichtspunt is een impliciete
waarnemer, die visuele en vooral auditieve indrukken registreert zonder zich expliciet
te manifesteren. De ruimte die zich tot kosmische dimensies uitbreidt, is géén
projectie. Bijna zonder uitzonderingen is het vers gebouwd op korte, soms lange
o-klanken, die een maximaal klanksymbolisch effect hebben. Deze klanksymboliek
is op twee manieren functioneel in het vers zelf: het geeft het gebeuren, door het met
geluid gepaard te laten gaan, een mate van ‘werkelijkheid’, die onderstreept dat het
hier niet om een projectie gaat, maar
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om een als reëel voorgestelde vernietiging, die in steeds wijdere kringen door de
kosmos trekt. In de tweede plaats ondersteunt de klanksymboliek de beoogde
objectiviteit van het gedicht door de indrukken van de waarnemer direct om te zetten
in auditieve indrukken voor de lezer.
De ruimte waarin de vernietiging plaatsvindt, breidt zich uit naarmate de donder
zich in steeds wijdere kringen uitbreidt. Fort is nog klein, de ruimte wordt groter in
horizonnen, kosmisch in muren der sterren, en eindeloos hoog in de toren / der zon.
De ruimte is dus driedimensionaal, de beweging voltrekt zich buiten de waarnemer
om.6. Wèl is de ruimte begrensd, horizonnen, muren, toren: het gebeuren wordt vanuit
de aarde waargenomen, de grenzen van de waarneming zijn tevens de grenzen van
het gebeuren. Uiteindelijk krimpt de ruimte weer naar die van het begin: fort 20.
Scheveningen ontwikkelt zich in de tijd, de afzonderlijke gebeurtenissen volgen op
elkaar. Aanwijzingen hiervoor zijn de verbaaltijd ontsprongen naast gaan, en de
consecutieve functie van en 13.
De titel maakt, dat het vers niet anders geïnterpreteerd kan worden dan als een
verbeelding op basis van duinen en het geluid van de zee. Scheveningen kent (kende)
geen fort.
De latere titel in Paradise regained, Fort, levert dan ook een andere interpretatie
van 1 en 20 op.

Eindnoten:
1. ‘Na naam of beeld van het voornaamste object volgt vaak de expressionistische uitwerking.’,
zegt Brandt Corstius (De dichter Marsman en zijn kring, p. 41).
2. Zie Tijd en de interpretatie van gaan 9.
3. Zie Gang 4, Blauwe tocht III 5.
4. De latere titel (Paradise regained heeft Fort) maakt de verbinding van titel en vers duidelijker.
5. Brandt Corstius (De dichter Marsman en zijn kring p. 39) schrijft naar aanleiding van Fort:
‘Sterker dan in Heerscher voert de dichter de vormen van het expressionisme hier door. Meer
tradities worden verlaten. De interpunctie wordt opgeheven, strofen krimpen in tot één enkel
woord van één lettergreep. De aanblik is onregelmatiger nog, de sprong van beeld naar beeld
gedurfder - en hoe zuiver b.v. in de verzen tien tot en met veertien waar het beeld opgeroepen
wordt van een instortende stad, muur en torens, tegelijk met dat van de heelalondergang.’ Cf.
voor het mogelijke uitgangspunt van dit gedicht, zee en duinen, Wacht 1 en 2.
6. In tegenstelling tot Berlijn en Hiddensoe.
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22 Bazel aant.
Atomistische interpretatie
1. Groen

Het gedicht begint met een zin met
inversie, waardoor de kleur Groen
bijzonder opvalt. Woorden die kleuren
aangeven, spelen een grote rol in dit
gedicht. In ieder geval wordt hier al de
nadruk op het visuele gelegd.
Groen is verschoven toepasbaar op
stroom 2, en mogelijk op de oevers aan
weerszijden van de stroom. In feite is de
slag niet groen.

is

In Bazel vinden we vrijwel alleen
statische werkwoorden, die soms
metaforen veroorzaken. is duidt
stelligheid aan, een poging tot preciese
omschrijving.

de slag

Waarom de verschuiving van Groen?
Omdat Groen en slag als eerste indrukken
belangrijker geacht worden dan stroom:
‘de wijze waarop de stroom zich door de
ruimte slaat’.
De noties ‘plotseling, krachtig, treffend’
bij slag moeten vóór stroom komen
omdat het woord stroom een geleidelijke
beweging aangeeft en het hier kennelijk
om een plotseling aandoend kleureffect
gaat. De onbeweeglijkheid, ook bij is
gesignaleerd, wordt gereleveerd door de
verschuiving van Groen en het eerder
plaatsen van het woord slag dan stroom.
Weliswaar kan slag ook als beweegwoord
worden opgevat (zie bij Ruimte).

2. van

slag aan het eind van de regel krijgt
nadruk. Hier heeft de positie ook een
andere functie: ‘slag van de stroom’ zou
zonder enjambement aan slag een andere
waarde kunnen geven (Van Dale ‘het
slaan van water tegen wal of kust’,
‘golvende beweging in water, zonder
gedachte aan aanraking met een wal of
kant’). Het plotselinge aspect van slag
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zou zonder enjambement verloren gaan.
van bewerkt in deze positie een metafoor:
‘de stroom is (als) een groene slag’. De
kleur ‘groen’ zou zonder enjambement
op slechts een gedeelte van het water
betrekking kunnen hebben, terwijl de
beginpositie van Groen en de eindpositie
van slag nu duidelijk maken dat den
stroom in zijn geheel groen is. Zonder
enjambement zou van overigens gewone
genitiefwaarde hebben.
stroom

wijst op anecdotische aanwezigheid: ‘er
is een stroom’.

3. door

kan zowel bij stroom als bij slag worden
geïnterpreteerd: ‘de stroom slaat door het
dal’.

het dal

‘er is een dal, waardoorheen een stroom
slaat’.

4. van den dag

van geïnterpreteerd als verbinding tussen
dal en een metafoor dag levert niets op:
‘het dal is / als een / de dag’ of zelfs ‘de
dag is / als het dal’ zijn allebei zinloos.
van geeft dus bezitsrelatie aan: ‘het
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dal is van de dag’, d.w.z. ‘de dag beheerst
het dal, de eerste indruk die men van het
dal krijgt is dat het volkomen gevuld is
met de dag, het daglicht’. Hetzelfde wordt
uitgedrukt in 13-15.
Het valt op dat de stad nog niet genoemd
is: de dag is belangrijker. Uit het beeld
dat deze regel geeft, valt af te leiden dat
de waarnemer de scène van een afstand
bekijkt.
5. heuvlen

5 en 6 zijn afhankelijk van de interpretatie
van zijn 6, zie aldaar.

van licht

van geeft hier weer een andere relatie aan:
‘gemaakt van’. Met dag 4 en Groen 1
worden zo voortdurend visuele indrukken
aangegeven.

6. zijn

In dit vers zijn de regels 5-7 volledig
ambigu. 5 en 6 omdat het niet met
zekerheid valt uit te maken, wat metafoor
is en wat subject van de metafoor; 7
omdat het niet met zekerheid valt te
zeggen of is een metafoor aangeeft.
1. Meestal is in een metafoor de kleinere
categorie subject, de grotere het
metaforisch gebruikte woord. de wallen
zou dan subject zijn, heuvlen van licht
(zonder lidwoord) metafoor. de wallen
moet dan anecdotisch worden opgevat:
Bazel heeft wallen, zoals het een stroom
heeft en een dal.
Deze interpretatie zou bevestigd lijken
als we de omgekeerde volgorde van eerst
metafoor, dan subject, zien als parallel
gebouwd aan de vorige regel met is:
Groen is de slag. Tegen deze interpretatie
is in te brengen, dat Marsman niet altijd
een duidelijk verschil in grootte of
algemeenheid van categorieën laat
optreden. Een voorbeeld in dit vers is de
slag / van den stroom, waar het bepaald
lidwoord de metafoor slag een stelligheid
verleent.
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2. Evengoed zou dan heuvlen als
signaalwoord kunnen fungeren, wat dal
trouwens waarschijnlijk maakt, en de
wallen zou heuvlen metaforisch
omschrijven. Tegen deze interpretatie is
in te brengen, dat 7, dat op 5-6 aansluit,
geen inversie heeft.
de wallen

Het blijkt dus, dat niet met zekerheid valt
uit te maken of de wallen signaalwoord
is of metafoor. Men kan een beroep doen
op de werkelijkheid,1. maar ten hoogste
zou informatie over de stad Bazel in 1922
kunnen aangeven wat Marsman misschien
heeft bedoeld, niet wat hier staat.

7. de stad

Dezelfde moeilijkheid als in 5-6 doet zich
hier voor, nu naar aanleiding van de
interpretatie van is. de stad wordt nu
genoemd. Er is geen twijfel mogelijk over
het feit dat de stad signaalwoord is: met
de stad moet Bazel worden bedoeld.

is

1. is hoeft geen metafoor te
bewerkstelligen: deze regel kan een
feitelijke mededeling doen: ‘Bazel is
inderdaad een fort’.
Deze interpretatie sluit aan bij de eerste
interpretatie van zijn 6: de wallen zijn
subject, heuvlen van licht metafoor.
2. is bewerkt wel een metafoor: ‘de stad
wordt gezien als een fort’, zoals in 5-6 de
heuvels om de stad heen als wallen
werden gezien. Deze metafoor zou die
uit 5-6 zelfs kunnen bevestigen: wordt de
stad eenmaal gezien als fort, dan is het
bepaalde lidwoord bij wallen
aannemelijk: dan kunnen de heuvlen
gezien worden als de wallen, die nu
eenmaal bij een vesting horen. We zien
dat bewuste stelligheid waarmee dit
gedicht opereert in uitspraken, of, zoal
metaforen dan in de vorm van uitspraken,
aanleiding geeft tot volledige ambiguïteit
van de regels 5-7.

een fort

Nogmaals: of Bazel in werkelijkheid al
dan niet een fort is (geweest
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is) doet voor de interpretatie van het vers
weinig ter zake.
Wat is het effect van de ambiguïteit? In
5-6 worden heuvlen van licht en wallen
tegelijkertijd verwisselbaar subject en
metafoor; de lezer kan niet uitmaken welk
van beide signaalwoord is, deel uitmaakt
van de door de waarnemer geziene
werkelijk heid. Het effect van de
ambiguïteit is dus, dat heuvlen van licht
èn wallen beide even stellig overkomen.
Onafhankelijk van het feit of ze één van
beide in de waarneming bestaan, maken
ze beide evenzeer deel uit van de
werkelijkheid die het vers constitueert.
Hetzelfde is het geval met de stad en een
fort: of Bazel al dan niet een fort is doet
er niet toe: het gaat erom dat het voor de
waarnemer allebei waar is; het vers wil
de indruk overbrengen dat de stad een
fort is in deze ambigue, daardoor zo
stellig mogelijke metaforiek.
8. door

sc. ‘doorheen’.

de poorten

Weer releveert het enjambement: eerst
poorten, pas in tweede instantie bruggen.
Hoe poorten op te vatten? Worden de
poorten gevormd door de bovenbouw van
de bruggen of door de pijlers? Het is niet
uit te maken. Wel is de positie van de
waarnemer zo dichtbij dat golven
afzonderlijk zichtbaar zijn.

9. der

is ambigu. 1. ‘van’-metafoor: ‘de bruggen
vormen poorten waardoorheen...’:
‘boogbruggen’.
2. der geeft een bezitsrelatie aan: ‘de
bruggen hebben poorten (tussen de
pijlers)’.
Gezien de positie van de waarnemer
maakt de laatste interpretatie een
waarschijnlijker indruk.

bruggen

is signaalwoord: ‘er zijn bruggen’.2.
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10. ligt

heeft (zie is 1, zijn 6, is 7) weer het
betekenisaspect ‘statisch’.

zon

cf. dag 4, licht 5 en 14-15.

gestort

concretiseert zon: het licht, de kleur,
gezien als een laag substantie over de
golven heen.

11. ruggen

De zon ligt alleen op de ruggen, niet op
de golven zelf, het water heeft dus twee
kleuren. Dit beeld klopt niet met het beeld
in 1, is de positie dichterbij? Het effect
van Groen wordt hoe dan ook hier
vervangen door dat van zon.

der

sc. ‘van de’.

golven

‘er zijn golven’.

13. bedolven

‘op overstelpende wijze bedekt met’.
bedolven maakt dezelfde indruk als
gestort.3.

14. haar

Door haar wordt zon gepersonifieerd,
hetgeen bedolven aannemelijk maakt.

zon

De zon treedt dus in verschillende rollen
op: gepersonifieerd (haar) en als
substantie (ligt - gestort).

BAZEL

Met de stad 7 en 13 wordt Bazel bedoeld.
De relatie tussen titel en gedicht is
dezelfde als in andere stedengedichten.
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Er wordt geen persoon genoemd. Er is geen expliciet gezichtspunt, maar een impliciete
waarnemer die zich hier onzichtbaar probeert te maken achter de stelligheid waarmee
het vers wordt gepresenteerd.
Er is afstand en geen betrokkenheid, de presentatie geschiedt van buitenaf en
objectief.
De objectiviteit en stelligheid in Bazel zijn gecorreleerd.
De stelligheid wordt bewerkt door:
1. bepaalde lidwoorden (dertien stuks op 47 woorden totaal). Een onbepaald
lidwoord of geen lidwoord heeft heuvlen 5, een fort 7; en zon 10, waarvan zon door
de concretisering als een ‘ding’ wordt gepresenteerd.
2. werkwoorden die stelligheid benadrukken: is 1; zijn 6; is 7; ligt 10; is 13.
3. de ambiguïteit in 5-7, zodat niet is uit te maken of en zo ja welke woorden naar
de door het gezichtspunt waargenomen realiteit verwijzen en welke metaforisch zijn.
Maar desondanks wordt een indruk van een bepaalde scène opgeroepen, door
disparate beelden met ‘zon’ die een waarnemer impliceren: de concretisering in 10,
de personificatie in 14-15. Ook verraden bepaalde woorden dat iemand de stad zó
ziet: Groen, dag, licht, zon, zon. Bazel is een visie op Bazel, niet een getrouwe
weergave van een feitelijk gegeven.
Het gezichtspunt is dus wel van belang. De functie van het gezichtspunt ligt in de
presentatie van het hele vers: een visie op Bazel met een zorgvuldige stellige (schijn)
objectiviteit.

2 Tijd
De werkwoorden in Bazel geven geen beweging aan, maar zijn tijdloos, hebben
koppelwerkwoord-karakter. Het heden is versteend. De enige beweging in het vers
is de blikrichting, waarover beter naar aanleiding van de ruimte gesproken kan
worden. De tijd waarop Bazel speelt is overdag. Er wordt veel licht en zon genoemd.

3 Ruimte
Bazel heeft een tweedimensionaal effect. De werkwoorden suggereren
onbeweeglijkheid. De enige beweging ligt in de blik van de waarnemer: stroom-dal;
heuvels eromheen; de stad; de stad preciezer; de stad.
Het beeld in 10-11 klopt niet met dat van 1: het kleurenspel wordt in 10-11
preciezer waargenomen. De stroom wordt in 1 gekarakteriseerd met Groen en slag,
in 10-11 zon over ruggen / der golven: in 1 kijkt de waarnemer naar de verdeling in
vlakken en kleuren in 10-11 naar preciezere details binnen die vlakken. De waarnemer
presenteert wat hij ziet als een schilderij.
In dit licht is de inzet met een kleur Groen effectief. slag, als enig woord dat
beweging aan zou kunnen geven in een zo verstard geheel, blijkt nu ook in deze
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tweedimensionale opvatting te passen. slag kan ook een visuele indruk weergeven:
geen beweging maar een plotseling opvallen, zichtbaar worden. De notie ‘beweging’
in slag moet dan worden verbonden met de waarnemer, niet met de scène zelf, maar
met de wijze waarop ze gezien wordt. De verschuiving met Groen is functioneel:
het opvallende aan de stroom is het aspect Groen en het
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aspect slag. Beide worden met elkaar verbonden en eerst genoemd.
Een ander aspect van het tweedimensionale effect zijn de woorden die
plaatsbepaling in een vlak aangeven: door 3, over 11, onder 14.
Ook ligt zon gestort 10 suggereert dat iemand dat gedaan heeft, op een schilderij.

Samenvatting
Bazel presenteert een zo objectief mogelijke weergave van een aantal visuele
indrukken, die in twee groepen uiteenvallen: indrukken van licht en kleur, het
tweedimensionale effect; en indrukken van standvastigheid, strijdbaarheid (5-7).
Beide worden met stelligheid gebracht door bepaalde lidwoorden, het
koppelwerkwoord-karakter van verba, de kortheid van de regels, de ambiguïteit van
5-7. De totaalindruk die Bazel geeft is die van beslotenheid (5-7) en licht,
waargenomen van een afstand en objectief.
De waarnemer is impliciet, de indrukken zijn visueel. De disparate beelden met
zon, 10 en 14-15, en het feit dat de blikrichting verandert (bv. het preciezere beeld
10-12 ten opzichte van 1) verraden de aanwezigheid van de waarnemer.
Het tweedimensionale effect wordt teweeggebracht door de onbeweeglijkheid,
door de verdeling in vlakken en kleuren, door voorzetsels die plaatsbepaling in een
vlak aangeven, door de suggestie van een ‘maker’ in vooral 10.
Curieus is de kwestie van het ambigue 5-7: juist het ontbreken van anecdotische
informatie benadrukt de stelligheid.
De relatie tussen titel en vers is niet complex.
Bazel is geheel syntactisch. Meestal telt elke regel één naam woord, behalve 1, 5
en 7 waar de naam woorden nauw met elkaar verbonden zijn. Het enjambement doet
niet altijd even essentiëel aan als in andere ‘Seinen’. Toch is ook dit vers niet ‘geknipt’
uit grotere regelmatiger regels, getuige het rijm.

Eindnoten:
1. Feitelijk ligt de oude stad Bazel op een hoogte, een natuurlijke richel, waarop fort metaforisch
van toepassing zou kunnen zijn. De haven ligt lager, daaronder.
De oude wallen zijn gesloopt, van hun breedte zijn esplanades gemaakt. Anecdotische wallen
kunnen het dus haast niet zijn.
2. Bazel ligt aan weerszijden van de Rijn. De stad zelf telt drie bruggen: één die de stations Grooten Klein Bazel verbindt; de Wettsteinbrücke van ijzer met 63 m. wijde bogen; een stenen brug
met openingen, en een spoorbrug.
Aardig is, dat deze informatie uit de werkelijkheid de ambiguïteit van poorten intact laat: zowel
‘bogen’ als ‘openingen’ is relevant.
3. Zie Ruimte.
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23 Amsterdam aant.
Atomistische interpretatie
1. De maan

De maan figureert alleen hier en komt
verder niet in het vers voor. Alleen ik en
ruimte treden op. De maan leidt een
scène-beschrijvende eerste regel in.
Tevens fungeert maan als anecdotische
tijdsaanduiding: ‘er is maan’, het is dus
nacht (wat in 2 wordt bevestigd).
maan wordt door verft bezield: de
boosaardige maan, van wie gevaar
uitgaat.

verft

is polyfunctioneel: 1) bewerkt een
metafoor door maan en gevaar te
verbinden, en 2) is zelf een metafoor die
maan bezielt en gevaar (zie aldaar)
concretiseert.
Waarom verft, dat gevaar enigszins
ontkracht? Een ‘geverfd’ gevaar lijkt
immers minder gevaarlijk dan een echt?
verft wekt een indruk van
onwezenlijkheid, en is dan geen
ontkrachting maar juist uitleg van gevaar:
‘het maanlicht is onwezenlijk en daardoor
gevaarlijk’. De regel presenteert een
indruk van onwezenlijkheid en gevaar,
in scène gezet door de maan. De eerste
indruk na de titel is er een van visuele
onwerkelijkheid, door verft.

een gevaar

is een directe metafoor, voor wat door de
maan wordt geverfd (‘kleur krijgt’):
impliciet onthult de regel dat het
maanlicht over het water (ev. ook de
kade)1. gevaar betekent. De concretisering
door verft maakt gevaar tastbaar.

de gracht

Evenals bij maan staat hier een bepaald
lidwoord: ‘er is een gracht’. De regel
presenteert een dubbele introductie:
beschrijft een scène met maan en gracht,
en beschrijft indrukken door middel van
metaforen: ‘boosaardigheid’ (maan),
‘onwaarachtigheid’ (verft), gevaar. De
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punt na de regel releveert het
introductiekarakter.
Het vers heeft een expliciet gezichtspunt.

2. ik

ik kan niet De maan zijn. Zelfs al zou er
een breuk in de lyrische situatie optreden,
dan nog kan gevaar niet met ik worden
verbonden: gevaar kenschetst maan
duidelijk als tegenstander. Ware dit niet
het geval, dan zou 2-6 uitgelegd kunnen
worden als de gang van de maan langs de
hemel.
schuifel

geeft ‘onzekerheid’ en ‘angst’ aan.

elken nacht

lijkt verft tegen te spreken: in 1 werd een
bepaalde scène gepresenteerd, hier wordt
gesproken over iets dat elke nacht
terugkeert. Deze tegenspraak leidt tot de
interpretatie: ‘elke nacht en ook nu’.

na middernacht

De herhaling van het woord nacht in
middernacht duidt op zichzelf al iets
cyclisch aan, en releveert de beschrijving
van een cyclisch gebeuren.
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3. in

in is zwakker dan ‘met’, en zegt daardoor
iets van ik: de ik is willoos, hij kan niet
anders dan cyclisch deze bewegingen
uitvoeren.

verloren

kan door echoloozen worden uitgelegd:
‘echoloos en daardoor verloren’: ‘er blijft
zelfs geen geluid van hangen.’ Maar als
verloren alleen deze interpretatie zou
behoeven, was het niet vóór 't
explicerende woord gezet. verloren
karakteriseert de ik: zijn stap is vergeefs,
doelloos (dit werpt ook licht op schuifel),
weet de weg niet, maar ook:
‘uitzichtsloos, niet meer te redden’. In
deze interpretatie wordt verloren
verschoven op ik toegepast, maar het
woord staat bij stap (zie de interpretatie
van in). De metoniem stap (in plaats van
‘ik)’ onderstreept de krachteloosheid en
willoosheid van de ik.

echoloozen

sluit aan bij de noties die verloren
oproept, als stap metonymisch wordt
geïnterpreteerd: ‘zonder echo te vinden’.
Het woord illustreert de eenzaamheid van
de ik, die geen weerklank vindt.2.

stap

Metonymisch voor ‘ik’ opgevat kan stap
staan voor ‘handelen’. Maar ook als
niet-metoniem is stap functioneel:
verloren en echoloozen zijn bij stap
auditief te interpreteren.

4. ruggelings

De nu volgende regels leveren enkele
moeilijk heden op. De in Van Dale
genoemde toepasbare betekenissen zijn:
‘naar de kant van de rug, achterover,
achterstevoren, in de rug’.
a. ‘de rug is naar de hemelschuinte
toegekeerd’;
b. ‘achterstevoren schuivend langs, dus
met het gezicht naar de hemelschuinte
toe’. (Zie interpr. treden 6 voor de keuze
tussen deze twee mogelijkheden.)

schuivend

4 zet het onderwerp en de persoonsvorm
van 2 voort: schuivend herhaalt schuifel:
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4 is een uitbreiding van 2. (Van Dale:
‘zonder de voeten op te tillen’).
de hemelschuinte

Het bepaald lidwoord lijkt weer op een
anecdotische situatie te wijzen. Er is dan
een plotselinge overgang van de scène
met maan en gracht naar dit kosmisch
niveau: de onwezenlijkheid van verft
vindt hier volop gestalte: er ontstaat een
beeld van een figuur die zich langs de
schuine lijn van de hemel beweegt.
hemelschuinte is een neologistische
samenstelling, waarin het tweede lid iets
zegt over het eerste: ‘de hemel is een
schuinte’: ‘de hemel staat in een schuine
hoek op de aarde.’

5. de treden

Nu kunnen 5 en 6 op twee manieren
verbonden worden met de context:
a. als lijdend voorwerp bij schuifel: ‘ik
schuifel de treden’ enz.; b. als uitwerking
van hemelschuinte: hemelschuinte wordt
uitgewerkt met het beeld van de
wenteltrap. De komma na 4 is in beide
gevallen juist.
De komma na 2 lijkt te spreken voor de
eerste interpretatie, maar kan ook louter
verbindende functie hebben en dienen om
de parallellie tussen 3 en 4 te releveren.
a en b zijn beide grammaticaal; wat heeft
de meeste zin?
ruggelings kon zowel a. ‘met de rug naar
de hemelschuinte’ als b. ‘achterstevoren
schuivend langs, met het gezicht naar de
hemelschuinte’ betekenen. In het laatste
geval vraagt men zich echter af, waarom
het er dan staat? ‘Met de rug naar de
hemelschuinte’ geeft beklemming,
oppressie aan, in het tegenovergestelde
geval vervult het woord ruggelings geen
duidelijke functie.
Zo moeten we bij ruggelings interpretatie
a. laten gelden. Maar als
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ruggelings ‘met de rug naar’ betekent,
dan lijkt treden als uitwerking van
hemelschuinte onwaarschijnlijk:
‘ruggelings een wenteltrap beschuiven’
levert een onmogelijk beeld op.
Ook zijn -schuinte en wenteltrap in eerste
instantie moeilijk te verenigen (‘lijn en
spiraal’) hoewel dit op zichzelf natuurlijk
geen argument is, de twee beelden
kunnen disparaat zijn. Maar tegelijk
bezien met de handeling van de ik (5 is
nog afhankelijk van de persoonsvorm in
2) blijkt dat de argumenten voor
interpretatie a. waarin 5-6 lijdend
voorwerp bij schuifel zijn, de voorkeur
verdienen. schuifel wordt dan absoluut
gebruikt, zonder voorzetsel: ‘ik schuifel
de treden’.
verlaten

zie verloren: de eenzaamheid en
onmogelijkheid tot communicatie wordt
hier herhaald. Waarom verlaten? Het
woord zal met ontstelde in verband
gebracht moeten worden.

wenteltrap

heeft een zelfde cyclische notie die ook
2 had (elken nacht). wenteltrap is voor
de ruimte ook conjunct een begrijpelijk
beeld: in de ruimte wordt inderdaad
gewenteld, door de sterren wenteltrap zelf
staat hier voor ‘doelloosheid, draaiende
beweging, hoogte’.

6. van

Een van-metafoor, ‘wenteltrap is ruimte’;
of bezitsrelatie: ‘ruimte heeft wenteltrap’?
In het laatste geval, waarom? In het eerste
geval zijn de noties van ‘cyclus,
eindeloosheid, hoogte’ bij wentel- met
ruimte zeer wel verenigbaar.
Daarentegen wordt dan wel ruimte in
twee disparate beelden tegelijk
gepersonifieerd (ontstelde) en
geconcretiseerd (wenteltrap). Nu zou de
functie van het enjambement wenteltrap
/ van hierin gelegen kunnen zijn, dat door
de pauze een afstand ontstaat tussen het
ene en het andere ruimte-beeld. Plausibel
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blijft dan dat wenteltrap een beeld is voor
ruimte, en van identiteit maar geen bezit
aangeeft.
1. ‘in wanorde, uit z'n voegen’
(wenteltrap!)

ontstelde

2. ‘doodsbang’ (verlaten).
Er moet een relatie bestaan met gevaar,
hetgeen ook verlaten verklaart. Het
‘gevaar van de maan’ wordt dan kosmisch
in de hele ruimte geprojecteerd.
ruimte

wordt door ontstelde bezield: er treedt
projectie op, het vers begint met gracht,
eindigt met ruimte.
Opvallend is de viermaal herhaalde
ui-klank (schuifel, schuivend, -schuinte,
ruimte).

-

geeft de oneindigheid van het vers aan,
en maakt het tegelijkertijd cyclisch. De
ingewikkelde zin 2-6 heeft zelf iets
‘wenteltrappigs’.

AMSTERDAM

Kennelijk presenteren de noties in dit
gedicht een visie op Amsterdam: maan gevaar; en gracht; een eenzaam ik en een
cyclische gang, verder niets dan een
ruimte die gevuld is met angst. Het vers
ìs op te vatten als de andere
stedengedichten, als een weergave van
een indruk die een stad maakt op het
gezichtspunt. Maar dit gedicht is óók een
weergave van de zinloosheid en de
eenzaamheid en angst: de gepresenteerde
emotie is universeler dan de titel doet
vermoeden.3.
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In zekere zin worden in Amsterdam drie ‘personen’ genoemd. In zekere zin: twee
daarvan functioneren behalve als persoon ook in hun gebruikelijke betekenis. De
maan wordt gepersonifieerd door verft een gevaar; de ruimte wordt bezield door
ontstelde. Beide woorden vervullen als persoon een rol in de verhouding maan - ik
- ruimte die in dit gedicht wordt geschetst, maar functioneren daarnaast ook als resp.
hemellichaam en ruimte in het beeld dat van Amsterdam wordt gegeven. Uitsluitend
als persoon treedt het gezichtspunt, de ik op.
Veel raadselachtigs in dit gedicht zou worden opgelost, als men dit ik kon
identificeren met de maan: de cyclische gang van de ik tussen hemelschuinte en
ruimte zou dan verklaarbaar zijn.
Echter: gevaar 1 weerspreekt deze identificatie, evenals 2 na middernacht. De ik
kan niet de maan zijn.
Er zijn geen aan wijzingen in het vers dat de ik iets anders is dan een mens, zij het
dat de handeling van de ik vooralsnog duister lijkt.
Hoe presenteert het gezichtspunt? Van binnenuit, er is immers sprake van ik. Maar
over het eigen innerlijk zegt de ik niets: hij beschrijft alleen een algemene, herhaalde
handeling (elken nacht), en suggereert daarmee toch een zekere mate van afstand.
Wel wordt iets gezegd over de ruimte, die ‘ontsteld’ is: zowel ‘bang’ als ‘uit zijn
voegen’.
We moeten aannemen, dat ontstelde een feit weergeeft, waaraan niet getwijfeld
kan worden, evenals gevaar in 1.
Wel is er de mogelijkheid van projectie: de angst van de ik wordt geobjectiveerd
en aan de ruimte toegekend. In die zin blijft de presentatie van binnenuit.
Betrokkenheid is er niet. Nergens in Amsterdam blijken emoties, meningen,
gevoelens: alleen feiten zonder meer worden zo objectief mogelijk gepresenteerd.
De onverklaarbaarheid van de handeling van de ik, moet daarom wel een bewuste
factor in het gedicht zijn: de dagelijks herhaalde handeling lijkt zinloos. Gedeeltelijk
is dit een antwoord op de vraag: wie is de ik, wat doet hij en waarom? ik bevindt zich
als enige tussen de twee componenten, de gevaarlijke maan en de ontstelde ruimte.
Verder is er niemand: verlaten wenteltrap.
Wat weten we over de ik? schuifel geeft onzekerheid, onbeslistheid aan; in:
willoosheid; verloren presenteert de ik als doelloos, krachteloos, ten ondergang
gedoemd; echoloozen als eenzaam, geen weerklank vindend. Over de handeling
weten we: elken nacht na middernacht: het gebeuren voltrekt zich cyclisch (// wentelin wenteltrap). Amsterdam presenteert een zinloze kubistisch aandoende situatie.
Over deze situatie weten we dat ze decor-achtig is (verft), dat er gevaar heerst, dat
de ruimte ‘ontsteld’ is. De onwezenlijkheid, leegte en zinloosheid formeren de indruk
die van Amsterdam gewekt wordt, maar tevens geeft het vers een visie op de
noodlottige situatie van de mens überhaupt, machteloos handelend in een lege kosmos.
Dit moet de functie van het gezichtspunt zijn: Amsterdam is niet alleen illustratief
(als indruk van Amsterdam), maar reikt daarbovenuit en geeft een verbeelding van
de machteloosheid en zinloosheid van het handelen van de mens.
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2 Tijd
Er is een punt waar 1 en 2 botsen: verft duidt een eenmalige scène aan, schuifel elken
nacht een cyclisch gebeuren. Deze moeilijkheid werd al in de interpretatie
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besproken: na elken nacht dient ‘en ook nu’ te worden gedacht.
Amsterdam speelt zich tegelijk wel en niet af in een bepaalde tijd, het maakt een
verstarde indruk, waartoe de cyclische noties bijdragen.
Wèl is er de tijd waarin het gebeuren plaatsvindt: nacht.

3 Ruimte
Ware er geen sprake van beweging (schuifel, ruggelings schuivend), dan zou het vers
een tweedimensionale indruk maken (hemelschuinte, verft, wenteltrap).
Amsterdam gaat over de ruimte, maar ontneemt aan ruimte het ruimtelijk aspect
door wenteltrap en ontstelde, die het woord concretiseren en (ev.) bezielen.
Er is geen ik die de ruimte beheerst, integendeel, de totale ruimte wordt gegeven
als de wereld waarin zich het doelloos handelen van de ik afspeelt.
Niettemin treedt ruimteverkleining op: wenteltrap suggereert beklimbaarheid,
hemelschuinte wordt ‘klein’ door ruggelings schuivend langs.
Amsterdam presenteert een gesloten ruimte.
Moeilijk blijft de verhouding tussen 1 en 2-6: 1 lijkt op een normalere wereld te
wijzen dan 2-6. Er is echter geen overgang behalve dat in 2 de ik wordt genoemd maar in 1 figureren geen emoties die 2-6 tot een reactie op 1 zouden kunnen maken.
De ik reageert in 2-6 niet op gevaar. Ook elken nacht wijst af dat 2-6 een
metaforische ruimte zou zijn, naar aanleiding van 1 door ik opgeroepen; de ruimte
is niet eenmalig maar herhaald.
Ook is de ruimte in 6 geen projectie maar een stellig gegeven, niet door de ik
opgeroepen: daarvoor is het vers te objectief en afstandelijk.4.
Er zit niets anders op dan dat de ruimte in 1 dezelfde is als in 2-6. Natuurlijk is
het mogelijk anecdotisch te interpreteren, bv. wenteltrap zou een brug zijn over een
gracht, liefst een hoge, de anecdote zou dan luiden: ‘een ik loopt in Amsterdam, 's
nachts, geregeld, eenzaam en bang, over een hoge brug over een gracht waar de maan
in schijnt.
Niettemin kan wenteltrap niet zonder meer een metafoor zijn voor brug: een brug
‘wentelt’ niet. Wel is het mogelijk dat de hierboven gegeven anecdotische situatie
uitgangspunt is geweest voor het gedicht.

Samenvatting
Het thema van Amsterdam gaat uit boven wat de titel suggereert: dit vers is meer
dan illustratie (zoals de andere stedengedichten) en geeft meer dan een aantal
indrukken van een stad. Het gedicht gaat over de zinloosheid van het handelen van
de mens in zijn situatie, aan de orde gesteld door de verbeelding van een ik die
geplaatst is te midden van maan en ruimte (die ook gepersonifieerd worden); op een
toneel beheerst door gevaar (maan) en angst, in een zinloze cyclische gang (elken
nacht). Noties van kunstmatigheid (verft), eenzaamheid, onzekerheid, doelloosheid
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(verloren, echoloozen, verlaten) en zinloosheid beheersen het vers, dat een kubistische
indruk maakt (vooral het wenteltrap-beeld en hemelschuinte). Dit zinloosheids-motief
wordt onderstreept door de objectiviteit van de presentatie: er is geen poging tot
verklaring, geen emotionele betrokkenheid. De ruimte in Amsterdam blijft min of
meer een duister structuuraspect, omdat het vermoeden van een overgang tussen 1
en 2-6 in het gedicht geen bevestiging vindt: de gegevens zijn stellig, er staat telkens
het bepaalde lidwoord: De maan, de gracht, de hemelschuinte, de treden, de
wenteltrap, de - ruimte.
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Er is geen emotie in 2-6 die door 1 op gang gebracht zou kunnen zijn, die 2-6 zou
maken tot een metaforische, subjectieve ruimte, er is geen suggestie van vergroting
van de ik die de ruimte beheerst (eerder van verkleining van de ruimte: wenteltrap,
hemelschuinte). Evenmin is 2-6 een reactie van de ik op gevaar in 1: juist de
zinloosheid van de gang wordt benadrukt. Overigens zou gevaar 1, als men een
verschillende ruimte in 1 en in 2-6 aannam, niet met ontstelde 6 in verband gebracht
kunnen worden.
Dus figureert één ruimte in 1-6, die driedimensionaal is (er is beweging: schuifel,
schuivend langs), en gesloten door verkleining en concretisering.
Verstechnisch worden enkele inhoudelijke aspecten bevestigd: het slotstreepje in
plaats van een punt geeft de ‘oneindigheid’ van het gedicht aan en onderstreept het
cyclische motief. Het rijm 3-6 naast het gepaard rijm in 1-2 suggereert de wenteltrap;
ook heeft de zinsconstructie 2-6, door de tussenzinnen, iets ‘wenteltrappigs’.
Vooral door de verbeelding van eenzaamheid en doelloosheid stijgt Amsterdam
uit boven de andere stedengedichten.

Eindnoten:
1. Het is mogelijk Amsterdam naast de beschrijving van Amsterdam in Zelfportret van J.F. te
leggen: ‘Zijn volle betoovering kreeg Amsterdam echter 's nachts. Ik herinner mij hoe op een
nacht dat ik wandelde langs de Raamgracht, het maanlicht dat kartelde langs een rij daken, de
stilte zoo helder en betooverend doorscheen, dat de omgeving haar natuurlijk karakter verloor.
Ik, onder de boomen, met hun warrig net van takken en schaduwen boven het slapende water,
stond in een vreemd landschap, als op een andere planeet.’ (Verzameld Werk II p. 238)
2. Hoewel Van Dale deze betekenis van ‘echoloos’ niet geeft.
3. Zie de functie van het gezichtspunt in Lyrische situatie.
4. Zoals bv. wel in Vlam.
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24 Potsdam aant.
Atomistische interpretatie
Fungeert de infinitief hier als imperatief
of als weergave van een
gemoedstoestand?

1. Schrijden

De vraag geldt evenzeer voor zijn 2 en
beminnen 3. Nu presenteert Potsdam (we
grijpen vooruit) een aantal min of meer
disparate indrukken, waarvan hier de
eerste begint. Een aantal bevelen zijn in
de context minder waarschijnlijk dan een
interpretatie als karakteristiek van een
mentaliteit: desondanks houdt de infinitief
wel imperatief karakter.
schrijden betekent, volgens Van Dale,
‘met grote stevige of waardige stappen
gaan’; deze betekenisaspecten sluiten aan
bij goed soldaat zijn 2.
De militaire notie in 1-5 wordt door het
onpersoonlijke van de infinitief versterkt.
Schrijden wordt dus niet tegen, maar over
‘iemand’ gezegd.
2. goed

Wat onder goed soldaat verstaan moet
worden, maakt de context duidelijk: deze
moet Schrijden, zie ook 3 en 4.

soldaat

verklaart over wie in deze eerste regels
gesproken wordt. Tevens is soldaat een
anecdotische verwijzing: ‘er zijn
soldaten’.
1-5 gaan niet direct over Potsdam, maar
over een aspect van Potsdam.1.

zijn

zie de interpretatie van Schrijden 1 ten
aanzien van de infinitief.

3. trommelvuursein

heeft een klanknabootsend, militair effect,
waartoe ook het ritme van de regel
bijdraagt. Het woord lijkt een
langcompositum te zijn, maar het is in
feite
a. een samenstelling van trommel- en
-vuursein. Deze samenstelling dient
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geïnterpreteerd te worden als ‘door de
trommel gegeven sein om te vuren’.
‘vuursein’ betekent volgens Van Dale
‘met vuur gegeven sein’: de verhouding
tussen ‘vuur-’ en ‘-sein’ is dan dezelfde
als tussen trommel- en -vuursein. Wèl
wordt -vuursein hier dan anders gebruikt
(cf. bv. ‘startschot’).
b. een samenstelling van trommelvuuren -sein. Van Dale: ‘langdurig
ononderbroken snelvuur uit een groot
aantal vuurmonden op eenzelfde doel’.
Dan betekent de samenstelling: ‘sein om
trommelvuur te geven’ (cf. weer
‘startschot’).
Deze laatste interpretatie doet
waarschijnlijker aan dan de eerste.
4. schaduw

3 en 4 lijken met elkaar in tegenspraak:
de opgave (inniger beminnen) lijkt door
schaduw minder zwaar dan wanneer er
alleen blondste vrouw zou hebben
gestaan. Toch moet schaduw de

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

214

tegenstelling tussen trommelvuursein en
blondste vrouw versterken, anders is het
woord niet functioneel, blondste wijst
hier ook op. De tegenstelling functioneert
wanneer de regels worden geïnterpreteerd
als een militaire leefregel. 1. ‘bij de liefde
voor de oorlog verzinkt zelfs de mooiste
(blondste) vrouw in de schaduw’. 2. Een
andere oplossing geeft schaduw
geïnterpreteerd als ‘geborgenheid bij’. 3.
In de derde plaats is mogelijk ‘zelfs maar
de schaduw’: ‘zelfs maar de gedachte aan,
de afspiegeling van’. Alle interpretaties
hebben dezelfde achtergrond van
militaristische leefregel gemeen.
blondste

is superlatief, moet wel staan voor
‘mooiste’, met dien verstande dat
anecdotisch uiteraard (in de germaanse
context) in Potsdam de (mooie) vrouwen
blond zijn.

5. schrijden

De herhaling functioneert nu een aantal
opgeroepen noties zijn gereleveerd. 1-5
(er staat een punt na schrijden en een
hoofdletter in 6) presenteert vnl. een
indruk van militaire orde. Ook heeft
schrijden iets van regelmaat. schrijden
sluit het eerste deel van het gedicht af.

6. Ruimte

Na 5 een punt, hier een hoofdletter:
Potsdam is in vier afdelingen verdeeld,
1-5, 6-11, 12-17, 18-28.
De inzet hier, en ook in 1, doet
vermoeden dat per afdeling begonnen
wordt met anecdotische informatie,
waaraan de daarop volgende indrukken
dan worden verbonden.
Zo hier: ‘er is ruimte’.
Dit vermoeden doet ook Schrijden in een
nieuw licht zien. Schrijden verwijst dan
mogelijk naar een door het gezichtspunt
waargenomen militaire optocht in
paradepas.
Schrijden 1 krijgt nu de waarde van een
substantief.
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7. open

staat adjectivisch bij orde, maar is
verschoven toe te passen op Ruimte: orde
wordt gekenmerkt door ruimtelijke
openheid.

orde

Het begrip ‘orde’ is in dit gedicht niet
nieuw, al in 1-5 was van militaire orde
sprake. Hier gaat 't om ruimtelijke orde.
orde is een van de kernbegrippen van dit
vers.

8. droge zandsteendoorsnee

Moet a. zandsteendoorsnee als metafoor
worden opgevat, of
b. alleen zandsteen- als metafoor?
Of c. is het woord geen metafoor, maar
anecdotisch gegeven? Mogelijke
interpretaties:
a. ‘het licht is (als) de doorsnee van
zandsteen’, d.w.z. ‘korrelig, geel
(zandsteen-) en scherp (-doorsnee); en
droog’ (droge).
b. het licht wordt met zandsteen
vergeleken: ‘de doorsnee van het licht is
(als) zandsteen’.
c. ‘het licht wordt door zandsteen
doorsneden’.
In alle drie de gevallen gaat het om een
visueel beeld, dat aan moet sluiten bij 6
en 7. ‘zandsteen’ is volgens Van Dale
‘sedimentair, soms leiachtig gesteente,
dat uit een mengsel van kwartskorreltjes
bestaat, door een bindmiddel (kiezelzuur,
ijzeroxyde, leem of kalk) verbonden. Zeer
uiteenlopend van kleur en vastheid’.
ad a. Waarom zou de doorsnee van
zandsteen een ander uiterlijk hebben dan
zandsteen gewoon? Als
zandsteendoorsnee een metafoor is voor
licht, zou er ook ‘zandsteen’ zonder meer
kunnen staan, hoewel -doorsnee, met
noties van ‘scherpte en helderheid’, goed
past bij 6 en 7. Deze interpretatie is
mogelijk.
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ad b. Deze interpretatie lijkt plausibel,
maar wat kan ‘doorsnee van het licht’
eigenlijk betekenen?
Van Dale geeft bij ‘doorsnee’ drie
betekenissen, die alle drie een lichaam
veronderstellen - op zichzelf nog geen
groot bezwaar, licht zou geconcretiseerd
kunnen worden door -doorsnee. Maar de
betekenissen geven geen houvast, van
waaruit men zich het beeld visueel voor
kan stellen: ‘1. snijvlak, 2. denkbeeldig
vlak door een lichaam heen gebracht (bv.
van een bloem), 3. middellijn, afmeting
van grootste of gemiddelde dikte’. Ten
slotte roept deze interpretatie een nog
groter raadsel op: waardoor zou dan de
‘doorsnee van het licht’ zijn veroorzaakt?
ad c. De laatste interpretatie geeft een
oplossing voor bovenstaand probleem;
‘de oorzaak van de doorsnee is de
zandsteen’.
Bijster gelukkig is ook deze interpretatie
niet, omdat ze anecdotische gegevens
veronderstelt die in het vers niet te vinden
zijn: nl. een lichaam/bouwwerk, van
zandsteen, dat de baan van het licht
breekt; dat het vlak, door het licht
gevormd, doorsnijdt. Deze interpretatie
gaat uit van informatie die het gedicht
niet expliciet geeft.2. Met de laatste
interpretatie is de aard van de
samenstelling verklaard: er bestaat een
causaal verband tussen beide delen, de
zandsteen veroorzaakt de doorsnee. Toch
kan ook de metaforische interpretatie (a)
worden toegepast. Deze samenstelling
heeft, evenals trommelvuursein, het
uiterlijk van een langcompositum.
van

In interpretatie a) bewerkt van een
metafoor, en heeft dan een andere functie
dan in de derde interpretatie, waarin licht
lijdend voorwerp is van -doorsnee.

het licht

heeft weer anecdotische functie: naast
Ruimte en open orde is er licht.
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Waarmee moet dit woord worden
verbonden? Waarschijnlijk met 6-7 of 8.
In 9-11 wordt één aspect van Potsdam
uitgewerkt.

9. Weerstand

weerstandkan niet een nieuwe indruk zijn,
daarvoor geeft het woord te weinig
informatie.
Maar een verbinding met Ruimte en open
orde is zinloos, want weerstand staat tot
deze woorden in tegenstelling. Wèl kan
het woord verbonden worden met 8, zij
het alleen in de laatstgegeven interpretatie
van 8 (die hiermee bevestigd wordt):
zandsteen-fungeert alds weerstand,
tegenwerking, voor het licht. weerstand
geeft zo een samenvatting van 8.
10. uitgeëffend

Hoort uitgeëffend bij 9 of bij 11? Of staat
het op zichzelf?3. Het moet wel betekenen:
‘door effening weggemaakt’. uitgeëffend
evenwicht is een contradictio in adjecto:
evenwicht kan immers alleen het resultaat
zijn van effening.
‘Uitgeëffende weerstand’ lijkt meer
mogelijk, zij het dat uitgeëffend het
begrip weerstand te niet doet
(‘weggemaakt’). Nu is begrijpelijk
waarom 10 apart staat. Het enjambement
is functioneel, want uitgeëffend moet met
allebei verbonden worden: ‘door
uiteffening van weerstand verkregen
evenwicht.’ De verdeling in drie regels
geeft drie verschillende stadia aan: 1. van
zandsteendoorsnee naar weerstand; 2.
vervolgens wordt deze weerstand weer
uitgeëffend; 3. het nieuwe resultaat is
evenwicht.

11. evenwicht

evenwicht sluit aan bij de beginindrukken
van deze fase van het vers: open orde.4.
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Samenvattend zijn vooral noties van orde
en evenwicht, ruimtelijk gezien, in 6-11
van belang.
12. Hemel

Een nieuwe fase -17. Hemel heeft weer
inleidende en anecdotische waarde.

13. breed bestek

Is dit een nieuwe indruk of uitwerking
van Hemel? Een zelfde probleem als in
9-11 doet zich voor; toch kan de functie
van het asyndeton niet anders zijn dan
alle mogelijke verbindingen open te laten
(zie interpr. 14). Van de betekenissen die
Van Dale geeft voor bestek is alleen
‘bepaalde begrensde ruimte’ toepasselijk
in de context, verbonden met breed.
bestek heeft weer de notie ‘orde,
planmatigheid’. De notie ‘bouwwerk’
sluit aan bij 15-17.

14. sober overwogen

kan horen bij 15, zowel als 16 of 17, maar
kan ook terugslaan op 12 en 13. De fase
12-17 zou dan een serie asyndetische
indrukken geven, schijnbaar disparaat,
alle met gemeenschappelijke noties die
de richting uitgaan van ‘zorgvuldige
indeling van driedimensionale vlakken,
ordelijke ruimte’ (breed bestek). Door de
asyndetische verbinding te laten
functioneren toont deze fase zes losse
indrukken die alle met elkaar te maken
hebben zonder om rechtstreeks verband
te vragen.

15. staalgewelven

Hoe ligt de relatie met Hemel?
staalgewelven / glazen bogen / koepeldek
kan gezien worden als een serie
metaforen voor Hemel: het zijn dan
omschrijvende associaties naar aanleiding
van ‘een hemel die als een koepel, stalen
en glazen bouwwerk, over de ruimte
heenstaat’. Maar ook kan 15-17
geïnterpreteerd worden als ‘datgene wat
zich tegen de hemel aftekent’, een aantal
bouwwerken dus, verwijzend naar de
anecdotische situatie.
M.i. sluit deze laatste interpretatie beter
aan bij het motief van ‘orde’ dat in dit
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vers voortdurend opereert. De verbinding
met Hemel is dan gelegen in de
kijkrichting: omhoog.
16. glazen bogen

Het feit dat hier verschillende
bouwmaterialen worden genoemd doet
toch vermoeden, dat het gezichtspunt hier
bepaalde bouwwerken voor ogen heeft:
staal- naast glazen.

17. koepeldek

staat niet in Van Dale (wel: ‘koepeldak’).
koepeldek actueert het aspect ‘bedekking’
sterker dan ‘koepeldak’.5. Een andere
verklaring voor -dek is het rijm: elk
laatste woord van een fase rijmt.

18. Smidse

Weer leidt anecdotische informatie een
nieuwe serie indrukken in.6.

19. hamerslagen

Hier is het verband met 18 duidelijk.

20. schrijden

1. is een metafoor in het verbum finitum:
hamerslagen worden bezield. Het woord
schrijden alludeert aan 1 en 5:
hamerslagen krijgt iets soldatesks, ook
harde vreugde 21 sluit hierbij aan. De
bezieling schept eenheid: de gevoelens
van het gezichtspunt worden toegekend
aan aspecten van de stad zelf; deze
projectie heeft objectiverend effect.
Conjunct is het beeld auditief begrijpelijk:
het herhaald geluid als stappen.
2. Het is ook mogelijk 20 te interpreteren
als een losse zin die met schrijden begint,
zonder enjambement met hamerslagen.
Het effect van herhaling van 1-5 is dan
sterker.
In beide gevallen is hier weer een
anecdotische situatie uitgangspunt om
soldateske noties te releveren.

21. harde

Zowel het geluid van hamerslagen als de
aard van de vreugde is

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

217

‘hard’: ‘soldatesk, ingehouden,
mannelijk’.
vreugde

is polyvalent: de vreugde moet op
schrijden of op hamerslagen betrokken
worden, maar zij is (projectie) een indruk
van het gezichtspunt (zie interpr.
schrijden 20).

22. regelmaat

In de regelmaat van de hamerslagen of
het schrijden klinkt (auditief) een echo,
als parallel met de regelmaat die in 23-25
wordt uitgewerkt. Hier vindt men in het
klein wat het vers in z'n geheel poneert:
disparate indrukken met elkaar in verband
brengen zodat 't gemeenschappelijke
aspect (orde, regelmaat) van
verschillende zijden belicht en op deze
wijze benadrukt wordt.

23. hemel

Zoals schrijden naar 1 en 5 verwees,
wordt hier weer 12 in herinnering
gebracht.

24. ruimtebreuken

is een directe metafoor, die via de relatie
tussen 23 en 12 interpretabel is: ‘dat wat
de ruimte breekt’: de gebouwen (zie
15-17).7.
Er is een relatie tussen hemel en
gebouwen als in 12-17, maar nu
andersom gelegd: de gebouwen staan hier
in functie van de hemel. De metafoor
ruimtebreuken herinnert ook aan
zandsteendoorsnee van het licht; binnen
de derde gegeven interpretatie van
zandsteen-is de overeenkomst zelfs nog
groter.
Deze verwijzingen naar eerdere woorden
in het gedicht bewerken meer
complexiteit dan het uiterlijk van
Potsdam zou doen vermoeden.

25. staat

Het statisch aspect duidt op
onveranderlijke orde.

26. gele schuinte

Volgens de door hoofdletters en punten
aangebrachte ordening, hoort 26-28 nog
bij het gedeelte van het vers, dat met
Smidse begint. Ook kan 26-28 een soort
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samenvatting van het hele vers zijn, staat
25 heeft immers dezelfde rijmklank.
Inhoudelijke factoren lijken daar zelfs op
te wijzen: hoe moet nl. gele schuinte etc.
met Smidse verbonden worden? Toch is
de vraag, waar 26-28 bij hoort, misschien
niet zo belangrijk, want 18-25, hoewel
aanvankelijk een nieuwe auditieve indruk
op dezelfde basis van orde, bleek, door
verwijzingen, het hele gedicht bijeen te
houden (schrijden 20, en 1-5; hemel 23
en 12-17; ruimtebreuken 24 en 6-11).
26-28 lijken nu hetzelfde te doen, een
aantal aspecten van het thema ‘orde’
nogmaals te benadrukken, als een
onderstreping.
Waar gele schuinte mee verbonden moet
worden is niet te zeggen. Is het een
herhaling van het beeld in 8? gele kan de
kleur van het licht aangeven, met de
noties ‘hard en scherp’; en schuinte ‘de
val van het licht’, of ‘lijnen in een
bouwwerk’. Mogelijk is er geen relatie
met de anecdote. Wel kan iets gezegd
worden over hoe de woorden op zichzelf
functioneren.
gele kan meerwaarde hebben, en
‘vrolijkheid’ aangeven (harde vreugde).
schuinte echoot woorden als overwogen,
evenwicht, ruimtebreuken: bouwkundige
betekenisaspecten. Mogelijk is het
verband alleen associatief. In ieder geval
wordt schuinte door gele geconcretiseerd
- maar omdat 26 in hoge mate associatief
lijkt kan ik met de concretisering niet veel
beginnen. Visueel is het beeld wel.
27. grijsheid grijsheid

levert meer mogelijke verbanden op met
het voorgaande: het kan aan de hemel
alluderen, 23-27 zou dan toch bij het
Smidse-gedeelte kunnen horen. Het kan
ook de kleur zijn van het evenwicht, zoals
quadraat de meetkundige vorm van het
evenwicht
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is. Het verband is dan inderdaad vrij
associatief.
grijsheid kan ook op de kleur van
anecdotische objecten doelen:
staalgewelven bv. grijsheid staat niet in
Van Dale, maar de betekenis van dit
nieuw abstractum behoeft geen
toelichting.
28. koel quadraat

1. kan de hemel zijn tussen
ruimtebreuken, dan is de hemel ingesloten
als vierkant gezien, regelmaat 22 moet
dan niet worden opgevat als herhaling
maar als evenwichtige vorm. Ook koel
doet in deze interpretatie niet vreemd aan.
2. kan, in associatief verband, de noties
van evenwicht en orde onderstrepen,
waarbij koel de afstand aangeeft die ook
in harde vreugde en in 2-4 tot uiting
kwam. De synesthetische metafoor kan
weer, door het associatieve verband, niet
met stelligheid worden geïnterpreteerd.
Ik ben geneigd te menen dat de laatste
drie regels disparate en diverse
samenvattende indrukken willen geven.
Visueel: gele, grijsheid; sensitief: koel.
Het verband is associatief, zodat de regels
subjectiever van aard zijn dan de rest, en
niet op een anecdotisch Potsdam
betrekking hebben, maar op de indruk
van Potsdam die het gezichtspunt heeft.
De rest van het vers geeft, mèt die indruk,
ook de informatie waardoor de indruk tot
stand kwam.
De titel levert geen probleem op.

POTSDAM

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Er zijn geen personen, er is geen expliciet gezichtspunt, maar een impliciete
waarnemer. De presentatie van het vers is toch niet zo eenvoudig als hiermee lijkt
gesteld: het gezichtspunt drukt uit hoe de soldaten zich voelen (2-4), en de
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hamerslagen 21. Die regels worden, zelfs al neemt men projectie aan, van binnenuit
gepresenteerd.
In de rest van het vers echter geschiedt de presentatie van buitenaf. De afstand
wisselt dus. Betrokkenheid is er niet: Potsdam is objectief. Waarom de wisselende
afstand? Deze wijst op een gemoedstoestand bij het gezichtspunt, die overeenkomt
met de wijze waarop het gedicht wordt gepresenteerd: een toestand van ingehouden
emotie. De presentatie spiegelt het thema van discipline en orde.
Deze ingehouden emotie blijkt het duidelijkst in de (m.i.) associatieve slotbeelden
26-28. Hiermee is meteen de functie van het gezichtspunt duidelijk: de wereld zó te
presenteren dat de indrukken direct die van de lezer worden - een functie die we in
de stedengedichten vrijwel telkens tegenkwamen.

2 Tijd
Uit Potsdam blijkt dat er een waarnemer aanwezig is: schrijden 5 en 20 wijzen ev.
op een specifiek tijdstip. Maar als structuuraspect is de tijd niet uitgewerkt. De
volgorde van waarnemen die benadrukt wordt in het enjambement 8-10, is in de
atomistische interpretatie al aan de orde gekomen.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

219

3 Ruimte
De positie van de waarnemer wisselt: het beeld open orde 7 lijkt in tegenspraak met
de straat en het ruimtebreuken-beeld. Het is aannemelijk dat de ruimte waarin wordt
waargenomen, verschuift per fase in het vers.
In 1-5 is de ruimte niet relevant, maar in 6 vv. vertoont de ruimte kenmerken van
orde, zodat hij kan worden gebruikt als illustratie van het thema, evenals het
soldatenbeeld: ruimtelijke orde naast disciplinaire orde. In 13-18 gebeurt hetzelfde
met de hemel, een aspect van ruimte, en in 23-25 weer met de ruimte zelf, deze
woorden illustreren ‘orde’.
Zo wordt de ruimte gebruikt om het thema ‘orde’ herhaaldelijk te benadrukken,
en vorm te geven. Tevens is de ruimte een aspect van en karakteristiek voor de wereld:
breed bestek, open orde.
De ruimte waarin het vers speelt wisselt, en wordt wel gekarakteriseerd maar niet
omschreven: Potsdam geeft weinig anecdotische informatie, het gaat om de indruk
van, niet de feiten over Potsdam.

Samenvatting
Potsdam bestaat uit vier afzonderlijke fasen, die elk op een andere wijze het thema
van dit vers illustreren, nl. dat van orde: 1-5 militaire orde, 6-11 ruimtelijke orde,
12-17 bouwkundige orde, 18-25 (of 28) auditieve orde, en ten slotte (26-28) op een
associatief niveau. Motieven van helderheid, evenwicht, ingehouden emotie sluiten
hierbij aan.
Eigenlijk bestaat het gedicht uit een aantal illustraties van een thema, waarbij
vooral de ruimte wordt gebruikt.
Het gedicht is minder disparaat dan bovenstaande doet vermoeden: 18-25 wijst
direct terug naar de andere fasen: schrijden 20 naar 1-5, hemel 23 naar 12-17,
ruimtebreuken 24 naar 6-11.
Het centrum van het gedicht is ‘orde’, via de titel en (soms cryptische) verwijzingen
naar een anecdote, met deze bepaalde genoemde stad verbonden. Potsdam bestaat
uit een serie indrukken, vanuit een impliciete waarnemer gepresenteerd op zodanige
wijze, dat schijnbaar zonder tussenstadium de lezer dezelfde indrukken krijgt.
De presentatie wisselt in afstand, hetgeen dezelfde ingehouden emotie signifieert
die tevens tot de motieven behoort. Verder is de presentatie zo objectief mogelijk.
Verstechnisch legt het gedicht de nadruk op kortheid, strengheid, martialiteit, in
afgebeten regels, die alleen de essentie geven en vaak een aantal relaties met andere
regels openlaten.
Potsdam is een asyndetisch, lidwoordloos en asyntactisch vers. Het rijm heeft een
afsluitende functie: elke episode, die met een woord met een hoofdletter begint,
eindigt met een rijmklank die alleen in de betreffende episode voorkomt: schrijden
5, evenwicht 11, koepeldek 17, staat 25, quadraat 28. De kantige ritmische ordening
doet kubistisch aan.
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Eindnoten:
1. In het begin van deze eeuw bevonden zich in Potsdam: staven van de 1e gardeinfanterie-, 2e
en 4e gardekavallerie- en 2e veldartilleriebrigade; in garnizoen: keizerlijke lijfgendarmerie,
detachement van de slotgardekompagnie, 1e garderegiment te voet; gardejagers-,
opleidingsinfanteriebataljon, gardemachinegeweerafdeling nr. 1, regiment van de Garde du
Corps, lijfgardehuzarenregiment met het eskadron gardejagers te paard; 1e en 3e Garde-ulanen-,
2e en 4e gardeveldartillerieregiment, krijgsschool, kadettenhuis en onderofficiersschool
(Brockhaus 1903).
2. Er was in Potsdam een zandstenen brug:
‘Die Teltower-Vorstadt ist mit der Altstadt durch eine [...] Brücke aus Sandstein [...] verbunden.’
(Brockhaus).
Deze brug zou het beeld verklaren, en tevens weerstand, zie aldaar.
3. Noch ‘uiteffenen’ noch ‘uitgeëffend’ staat in Van Dale.
4. Nog steeds is het beeld het duidelijkst als met zandsteen- de brug wordt bedoeld: vooral
evenwicht is bij -doorsnee fraai.
5. De Nicolaïkerk in Potsdam heeft een 75 m. hoge koepel.
6. Smidse zou ook een metaforisch moment kunnen hebben, als een ‘wapenfabriek’ het anecdotisch
uitgangspunt is geweest.
7. Natuurlijk is hiermee niet gezegd dat met ruimtebreuken de ‘gebouwen’ uit 15-17 moeten zijn
bedoeld.
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25 Weimar aant.
Atomistische interpretatie
1. Doodenhuis

a. slaat op de hele stad Weimar, is dan
een metafoor;
b. een anecdotisch huis wordt met
Doodenhuis aangeduid.
De context (vensters, luikenkruis) laat
alleen de tweede interpretatie open.1.
Wel wordt één huis uitgekozen als
typerend voor de indruk die in dit gedicht
van de stad over moet komen, maar dit
verhindert niet dat het afzonderlijke huis
als pars pro toto weer voor Weimar staat.
Met Doodenhuis wordt niet bedoeld dat
het huis zelf dood is: zie droomen 2.
Dooden- slaat op de inwoners.

2. hooge

kan m.i. niet anders dan een karakteristiek
van het huis geven, een anecdotisch
woord.2.

vensters

wordt bezield door droomen. In de directe
tegenstelling met het als het begin
gereleveerde Dooden- lijken en de
vensters het enige dat, en dan nog
ternauwernood, als levend gezien kan
worden. Er treedt contrast op.

droomen

wordt hier bijzonder gebruikt, met een
object, en zonder voorzetsel.
1. alsof het voorzetsel er stond: ‘dromen
over hun vergaan’;
2. droomen zelfstandig opgevat, als een
soort koppelwerkwoord: ‘dromen en
vergaan, vergaan terwijl ze dromen’.

hun

substantiveert vergaan, dat er daarmee
de waarde bijkrijgt van
‘vergankelijkheid’.

vergaan

1. heeft de gebruikelijke betekenis;
2. moet geïnterpreteerd worden als
‘voorbijgaan’ (Van Dale: ‘de tijd
vergaat’), ofwel ‘hun verleden’. Deze
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laatste interpretatie sluit alleen aan bij de
eerste interpretatie van droomen,
ontzenuwt de tweede. En er staat géén
voorzetsel bij droomen, hetgeen inhoudt,
dat de tweede daar gegeven interpretatie
moet functioneren.
De ambiguïteit van deze twee woorden
samengevat: droomen's eerste
interpretatie met vergaan's tweede;
droomen's beide interpretaties met
vergaan's eerste functioneren alle tegelijk.
3. luikenkruis

roept een beeld op dat men zich visueel
voor moet stellen: ‘een kruis dat door
luiken wordt gevormd’. Niet: ‘een kruis
op of in de luiken’: dat is niet in
overeenstemming met het
vleermuisschaduwen-beeld. Het is niet
zeker of met luiken- één of meerdere
anecdotische vensters worden bedoeld,
in het eerste geval treedt blikvernauwing
op.
In luikenkruis is de notie ‘lijden’ in -kruis
functioneel voor het thema, dat nu al
gekarakteriseerd kan worden als ‘droom,
verval, lijden,
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dood’. luiken- moet anecdotisch worden
opgevat (hooge vensters).
4. vleermuisschaduwen

geeft een tweede visueel beeld: ‘de
schaduwen hebben de vorm van
vleermuisvlerken’.
-schaduwen verwijst naar de anecdote:
‘er zijn schaduwen te zien’, maar
daarenboven poneert het woord
‘schaduw’ het ‘niet meer functionele’ als
indruk.3.
vleermuis- geeft een notie van
naargeestigheid. In de samenstelling is
het een metafoor, niet: ‘schaduwen als
van vleermuizen’, maar ‘schaduwen vàn
vleermuizen’ - hetgeen het naargeestige
motief releveert. Visueel (disjunct)
geïnterpreteerd ‘hebben de schaduwen de
vorm van vleermuisvleugels’.
sc. ‘aan het luikenkruis’.

5. daaraan

Door apartzetting heeft dit woord een
afsluitende functie, die
vleermuisschaduwen niet te kort doet. Het
woord als relatieve plaatsbepaling, vooral
apart op een regel, suggereert een
tweedimensionale visie; het gedicht is
echter te kort om dit aspect uit te werken.
De relatie tussen titel en gedicht verschilt
niet van die in de andere stedengedichten.
Weimar geeft een beeld van, een visie op
het anecdotische Weimar.

WEIMAR

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Weimar is te kort om er veel over te kunnen zeggen. De complexiteit die het heeft
ligt in de dubbele functies van de woorden, niet in de literaire werkelijkheid. De
wijze waarop gezichtspunt en presentatie functioneren is uit andere stedengedichten
bekend: een impliciete waarnemer, met afstand, en onbetrokken. Het gezichtspunt
neemt alleen waar en presenteert indrukken direct, zo objectief mogelijk.
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Het vers geeft in weinig woorden een verbluffend aantal indrukken: dood
(Doodenhuis), dromerigheid (droomen), vergankelijkheid (vergaan), vasthouden aan
verleden 2, lijden (luikenkruis), en iets huiveringwekkends (vleermuisschaduwen).
De anecdote is minimaal: de titel, een huis en ramen, luiken met schaduwen.

2 Tijd
vergaan actueert een verleden, maar wordt verder niet uitgewerkt. Het
gesubstantiveerde werkwoord dient alleen om het motief van vergankelijkheid
(voortgezet in vleermuis-) te releveren. Het heden is gevuld met droomen.

3 Ruimte
Er is een tweedimensionale suggestie: daaraan, versterkt door het feit dat daaraan
een aparte regel uitmaakt. Maar om op basis van één woord een gedicht als
tweedimensionaal te karakteriseren, lijkt me enigszins overmoedig.
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Samenvatting
Weimar is het kortste vers uit de bundel, het telt 9 woorden. In deze woorden wordt
een groot aantal indrukken weergegeven, maar een hoge mate van complexiteit mag
men in zo'n kort gedicht toch niet verwachten.
De complexiteit is gelegen in de polyvalentie van enkele woorden:
1. de drie samenstellingen die tegelijk anecdote en indruk presenteren: -huis
(anecdote), Dooden- indruk; luiken- anecdote, -kruis indruk;
-schaduwen anecdote, -vleermuis indruk. Dit is nog gesimplificeerd:
-kruis geeft óók een anecdotische vorm aan, -schaduwen ook een indruk. 2.
droomen, waar zowel de interpretatie ‘dromen over’ als ‘leven niet meer actief, staan
te dromen’ mogelijk is; en 3. vergaan dat zowel ‘verleden’ als ‘verval’ moet actueren.
De eerste interpretatie van vergaan is alleen te combineren met ‘dromen over’, de
tweede kan met beide waarden van droomen worden verbonden.
Weimar is in dit vers een stad van dromen en schaduwen, met noties van dood,
verval, hang naar verleden, lijden, naargeestigheid.
De lyrische situatie, de tijd en de ruimte doen weinig.
Weimar is een zo objectief mogelijk vers met een suggestie van
tweedimensionalitiet (daaraan).

Eindnoten:
1. Weimar is de stad van Goethe, Schiller, Liszt en vele anderen, vol monumenten en huizen die
als musea zijn ingericht. De metafoor Doodenhuis voor de hele stad is daarom wel denkbaar.
Welk huis Marsman hier anecdotisch karakteriseert doet hier niet ter zake.
2. Speculatief lijkt mij een interpretatie waarin hooge aan beroemde inwoners van Weimar zou
refereren.
3. Ook -schaduwen kan refereren aan de gestorven inwoners.
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26 Delft aant.
Atomistische interpretatie
1. Sluimer

kan geen bevel zijn, daarvoor wordt in de
rest van het gedicht de notie ‘zachtheid’
te zeer gereleveerd. Sluimer moet dan een
omschrijving van dood zijn, met de
functie van een adjectief: ‘sluimerende’,
cf. 6 groene dood.1. Maar deze uitleg
verklaart nog niet afdoende waarom er
Sluimer staat: ook de ‘korte vorm’ moet
een functie hebben. Sluimer zelf is
substantief, dus een zelfstandiger begrip
dan ‘sluimerende’. Tegelijk worden hier
het substantief èn het adjectief
(participium) geactueerd: het eerste door
de woordvorm, het tweede door de
combinatie met dood. Van de combinatie
zijn dan ook twee parafrasen mogelijk:
1. ‘sluimering en dood’; 2. ‘dood, maar
in een zachte, sluimerende vorm’. Sluimer
ontneemt dood het wrede, harde
betekenisaspect.

dood

In de eerste regel worden al twee van de
dit vers constituerende motieven gegeven:
‘zachtheid’ in Sluimer, ‘verval’ in dood.
Waar heeft de regel betrekking op? Het
is niet aan te nemen dat hier een
anecdotische situatie wordt beschreven;
wel aannemelijk is dat de regel een aantal
indrukken presenteert, Sluimer en dood,
indrukken die niet op een specifiek object
maar op de sfeer betrokken moeten
worden.

2. zacht

De mogelijke combinaties tussen de drie
woorden in deze strofeïde zijn velerlei.
1. zacht kan op zichzelf staan: ‘er is sfeer
van zachtheid’; het woord zacht werkt
dan een van de noties van Sluimer uit.
2. zacht bij verdronken: ‘het donker is
zacht verdronken’; deze interpretatie
ontneemt de hardheid aan verdronken
zoals Sluimer deed bij dood.
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3. zacht bij donker: ‘het donker is zacht
en verdronken’.
Door de presentatie zonder leestekens en
met elk woord zelfstandig een regel
vormend worden deze drie mogelijkheden
alle geactueerd.
3. verdronken

1. zelfstandig opgevat voegt verdronken
iets toe aan het motief van dood 1: nl.
‘water’. Dit betekenisaspect van
verdronken verwijst dan naar de anecdote.
2. zacht / verdronken werkt de notie
‘verval’ uit, en schept een
Trakliaans-neoromantische sfeer.
3. verdronken / donker betrekt het motief
dood, verval. op een anecdotisch
gegeven: ‘er is water en donker, het
donker is verdronken’; maar ook ‘donker
= verdronken’, d.w.z. met verdronken
wordt de kwaliteit van het donker
aangegeven: ‘een verdronken soort
donker’.
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De verbinding tussen donkeren
verdronken wordt versterkt door de
assonance: donker is bijna een anagram
van -dronken.
4. donker

1. zelfstandig opgevat, als gegeven uit de
anecdote: ‘het is donker’; 2. in verband
met zacht en verdronken (zie hierboven)
worden tegelijk anecdote en de sfeer
daarvan gepresenteerd.

5. nacht

bevestigt de eerste interpretatie van
donker, variërend, ‘het is nacht’. Het
woord noemt een aspect van donker
(nacht) en ook Sluimer wordt nu
explicieter.

6. groene

moet hier, in combinatie met dood,
behalve met gracht 7, ook met 1 worden
verbonden. Er komt dan een notie bij: de
kleur ‘groen’ krijgt de meerwaarde
‘verval’.2.

dood

Hier wordt dood in verband gebracht met
‘grachtwater’, naar in 7 en 8 blijkt. Dit
zegt echter niets over dood in 1: daar gaf
het woord alleen een indruk weer. Het
woord dood wordt niet voor niets
herhaald: in het hele vers opereren maar
een klein aantal motieven, steeds
herhalend gevarieerd. Hier wordt dood
onder meer in het groene grachtwater
herkend. Disjunct zegt de metafoor iets
van het grachtwater, nl. dat het dood is
of symbolisch voor dood, dat het in sfeer
aansluit bij de totale sfeer van Delft;
conjunct herhaalt het woord variërend
een motief, dat van belang is voor de
structuur van het hele gedicht.

7. gracht

verwijst rechtstreeks naar de anecdote.
Van de anecdote worden slechts bepaalde
aspecten geactueerd: bv. geen bomen,
geen mensen, maar gracht, met z'n notie
van verleden, oude stad, accentueert het
‘verval’ als motief.

8. verzonken

moet ook visueel worden opgevat, ‘het
water ligt laag’; maar geeft zelf ook
‘verval’ aan, zeker in combinatie met
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dood. Het rijm associeert met verdronken:
6-8 zijn parallel van 2-4.
De parallel is niet volledig, want hoewel
dezelfde noties hier weer optreden, is de
relatie tussen de onderlinge regels minder
complex in 6-8.
Bovendien was in 2-4 het donker het
centrum: hier het ‘grachtwater’. Wat dus
op donker van toepassing was, wordt nu
van de gracht gezegd. Dezelfde motieven
worden gebruikt om verschillende
facetten van de anecdote en de sfeer te
beschrijven: alles wat het gezichtspunt
ziet ademt dezelfde sfeer. De parallellie
tussen 2-4 en 6-8 is effectief.
9. blinde

1. anecdotisch: ‘zij is werkelijk blind’.
Dit is een mogelijke interpretatie, maar
m.i. wat mager.
2. ‘verblinde’: blinde wordt dan uitgelegd
in 10-14. Een interpretatie ‘doelloze’
vindt geen bevestiging in de context.

non

wijst op de anecdote, maar functioneert
binnen de gepresenteerde sfeer:
‘blindheid’ en waanzin zijn componenten
van het motief ‘verval’.3.

10. waanzin

1. anecdotisch: ‘zij is werkelijk
waanzinnig’.
2. met nadruk op waan-: haar
preoccupatie met God is een waan,
daardoor is zij verblind. In dit licht gezien
is 9 eigenlijk een pleonasme.

11. spon

is de enige verbaalvorm in het gedicht,
hij zou kunnen duiden op de verleden tijd
als verbaaltijd (verdronken, verzonken
suggereren ook verleden), maar de directe
weergave van de indrukken suggereert
eerder dat dit vers als verbaaltijd heden
zou hebben. spon kan staan voor ‘heeft
gesponnen’.
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spon is een metafoor. Betekenisaspecten
van ‘spinnen’: lang bezig zijn, verzinsel,
niet-gewelddadigheid’, bevestigen de
interpretatie van waanzin en blinde. De
negatieve betekenisaspecten via ‘spin’
zijn niet toepasbaar: zacht en geflonker
doen daarvoor te positief aan. Wel kan
het aspect ‘web’ (‘van het verleden’)
worden toegepast.4.
12. zacht

zie 2, weer treedt herhaling op. Zelfs is
de functie van zacht min of meer parallel,
zacht ontneemt aan waanzin het
‘bezetene’ en laat de notie ‘verval’ intact.

13. geflonker

is een visueel beeld: ‘het oplichten van
de ogen’. In het hele vers is het donker
zacht: er is dus nog iets te zien. geflonker
heeft nadrukkelijk positieve waarde. Van
Dale geeft bij ‘flonkeren’ ‘levendig, maar
niet onrustig, stralen of glanzen, warm
schitteren, inz. van sterren en edelstenen’.
geflonker hoeft de eerste interpretatie van
blinde niet te ontkennen, maar wijst toch
meer op de tweede.

14. oogen

Het feit dat oogen expliciet genoemd
worden na blinde (waarin ze impliciet
zijn) wijst op een bewuste tegenstelling
tussen blinde en oogen. blinde mag
daarom zeker niet als louter anecdotisch
worden opgevat.

15. donker

herhaalt 4. Drie woorden van de in totaal
23 worden herhaald: zacht, donker en
dood. Deze noties zijn in het gedicht
centraal:
Het zijn drie motieven die ook elk nog
gevarieerd en met andere verbonden
worden: ‘donker’ wordt (mede)
geactueerd in Sluimer 1, donker 4, nacht
5, donker 15; ‘zacht’ in Sluimer 1, zacht
2, verzonken 8, spon 11-14; en ‘dood’ in
dood 1, verdronken 3, groene dood 6, 7
en 8, blinde 9, waanzin 10.
Ook worden de motieven onderling
verbonden. Sluimer dat ‘donker’ en
‘zacht’ impliceert wordt met dood in
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verband gebracht, in 2-4 komen alle drie
motieven aan bod; in 6, 7 worden dood
en ‘verval’ anecdotisch uitgewerkt; zacht
12 wordt in verband gebracht met ‘verval’
door blinde en waanzin.
Zo blijkt dat de herhalingen geen
klakkeloze maar variërende herhalingen
zijn, die naar één centrum toewerken: de
sfeer van Delft.
16. pracht

Dit laatste woord doet door de
subjectiviteit plotseling aan, het verraadt
een oordeel van het gezichtspunt. Het
woord moet retrospectief op het hele vers
betrokken worden: tot nu toe gaf het niets
dan indrukken; deze worden besloten met
een kort en sterk positief oordeel.

DELFT

De titel heeft dezelfde relatie met het
gedicht als bij de andere stedengedichten:
niet Delft maar een bepaalde indruk van
Delft wordt als Delft gepresenteerd.5.
Nieuw is het expliciete oordeel in 16.

Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Delft is een weinig complex gedicht, de herhalingen wijzen daar al op. De complexiteit
ligt meer in de relaties tussen de woorden dan in de lyrische situatie. Als ‘personen’
treden op: de non, en ev. ook dood 1 en 6, en donker 4. dood en
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donker worden bezield door resp. Sluimer en verdronken.
Er is een impliciete waarnemer, die ditmaal echter niet objectief presenteert, hoewel
het gedicht in eerste instantie in 1-15 alleen objectieve indrukken geeft. Zo is dood
1, 6 een indruk van een anecdotisch gegeven, dat wel de aanwezigheid van de
waarnemer bewijst, maar niet diens betrokkenheid. pracht 16 is wel subjectief. Dit
woord wijst erop, dat de gevoelens betreffende de indrukken van de waarnemer
meespelen bij de presentatie. Men houde in het oog dat dit pas in 16 blijkt: de
waarnemer houdt zich in 1-15 neutraal en komt in 16 met zijn oordeel te voorschijn,
dat dan retrospectief de indrukken van 1-15 kleurt.
Er is wel afstand, er wordt van buitenaf gepresenteerd en niet van de waarnemer
zelf uit: pracht valt eerder te omschrijven als ‘het is prachtig’ dan ‘ik vind het
prachtig’. pracht zegt niet iets over het innerlijk van de waarnemer, alleen over het
anecdotische Delft. Ook wijst spon niet op kennis van het verleden van de non, alleen
op wat de waarnemer erbij denkt, constateert.
De koppeling tussen resp. dood en donker en andere motieven werd al besproken
in de atomistische interpretatie, naar aanleiding van donker 14.
De non wordt niet echt gekarakteriseerd, zij wordt als figuur gebruikt ter illustratie
van het thema. Wat van haar gezegd wordt (blinde, waanzin) is illustratief voor het
motief ‘verval’: de wijze waaròp zij gepresenteerd wordt (de functie van de
karakterisering) is illustratief.
Deze illustratieve karakterisering berust bij het gezichtspunt: blinde en waanzin
wijzen niet naar feiten in de anecdote, maar naar de indruk die het gezichtspunt wil
presenteren.

2 Tijd
Zie de interpretatie van spon.
Het praesenskarakter van het vers doet de verbaaltijd spon duratief interpreteren.
De nacht werkt niet als tijdwoord maar als scène-beschrijvend. Uiteraard wordt het
anecdotische Delft wel 's nachts waargenomen.

3 Ruimte
Er is een suggestie van ingeperkte ruimte, duister. We vinden geen bewegingswoorden
in het vers: alles staat stil. Het water stroomt (uiteraard) niet in de gracht, de non
beweegt niet.
Er is een minimaal aantal werkwoorden. Deze verstilling past bij de sfeer van het
gedicht. verdronken en verzonken geven dit ook aan.
Verder wordt van ruimte als structuuraspect geen gebruik gemaakt. Het gedicht
wordt gestructureerd door een aantal indrukken met gemeenschappelijke noemer,
een aantal motieven.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Samenvatting
De indruk, die we van Delft krijgen, hangt af van drie motieven, nl. ‘avond’,
‘zachtheid’ en ‘verval’, die door volledig rijm, herhaling van de woorden dood,
donker en zacht; door koppeling van de motieven (polyinterpretabel 2-4) in
combinaties (zie interpr. donker 15) voortdurend benadrukt worden. Deze motieven
structureren het vers. Er is een minimaal aantal anecdotische gegevens: gracht 7,
non 9, en nacht 5.
De structuur wordt bepaald door indrukken, en het gedicht wordt gepresenteerd
door een impliciete waarnemer als een gezichtspunt, dat weliswaar van een
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afstand waarneemt maar zich subjectief uitspreekt in de slotregel pracht - met optimaal
effect.
De indrukken zijn vnl. visueel, de sfeer is Trakliaans-neoromantisch.
Delft bestaat uit een maximaal aantal variaties op een minimaal thema: een klein
aantal indrukken wordt steeds variërend en daardoor naar elkaar verwijzend
omschreven.
Op een andere wijze structurerend werkt pracht, dat 1-15 retrospectief in een
nieuw licht doet zien. De korte regels releveren de afzonderlijke woorden, waartoe
het rijm eveneens een bijdrage levert.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Dit soort afleidingen werd door Stramm ook wel gebruikt, zie hfst. III 2. 4.
Zie hfst. III 2.2.4: deze zelfde waarde heeft ‘groen’ dikwijls bij Trakl.
Een interpretatie waarin de non metaforisch is voor de stad Delft lijkt mij onaannemelijk.
Nu is het de vraag of ‘spin’ tot de betekenisaspecten van ‘spinnen’ behoort. Als dat zo was, zou
de metafoor spon conjunct niet toepasbaar zijn in Delft (zie hfst. IV 1. 3.)
M.i. heeft het werkwoord ‘spinnen’ echter heel andere betekenisaspecten dan het substantief
‘spin’, behoort het diertje niet expliciet tot de betek enisaspecten van de bezigheid: ‘web’ is
impliciet.
5. Men vergelijke Delft met de beschrijving van Delft in Zelfportret van J.F. (Verzameld Werk II
p. 236): ‘in den duisteren hoek van een avondgracht, met de groene kegels der boomen langs
het bronzen, spiegelende water, overboogd door drie elkaar kruisende bruggen, in de spelonken
vol wazigen schemer, in het zieke water waarin de boomen neerhingen in het licht van een
gouden lantaren - in dat kleine, doorspookte heelal herkende ik mijn eigen met troebele beelden
bezeten wereld’.
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27 Val aant.
Atomistische interpretatie
1. Val

1. substantief;
2. imperatief.
De eerste mogelijkheid lijkt te worden
bevestigd door Schal 9; zie interpr.
ontbrandt; de tweede zou een inleidende
functie hebben en het thema van het
gedicht (in verband met de titel)
aangeven: ‘wat in dit vers beschreven
wordt is een val’. Voorlopig moeten beide
interpretaties mogelijk blijven.

2. lichtende

1. ‘licht zijnd’: lichtende geeft helderheid
aan;
2. ‘licht gevend, licht verspreidend’.
Nu wordt vooruitgrijpen noodzakelijk.
Het gedicht behandelt een bepaalde Val
of het begrip ‘val’ (zie interpr. ontbrandt),
er moet iets zijn dat valt en dat met
lichtende rank kan worden aangeduid.
Een rank is een stengel van een plant (zie
plant 8) ‘die in zichzelf niet voldoende
stevigheid bezit om overeind te staan’
(Van Dale). Als zodanig, en
gecombineerd met het betekenisaspect
‘gracieus’ van het adjectief ‘rank’, is dit
woord mogelijk op Trakl te betrekken
(zie interpr. ontbrandt).

3. die

interpreteert men Val als imperatief, dan
is de aansluiting met die volkomen
grammaticaal: lichtende rank wordt dan
aangesproken; daarentegen is het
evengoed mogelijk dat 2-5 een elliptische
zin is en lichtende rank anecdotische
waarde heeft: ‘er is een lichtende rank
die...’.

heelal

wijst naar het citaat (zie interpr.
ontbrandt).
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4. na heelal

De herhaling van het woord heelal komt
door het enjambement functioneel tot zijn
recht.
Parafrasen: ‘lichtende rank valt door
heelal na heelal’, of: ‘de val vormt een
lichtende rank’, of: gij, lichtende rank
die...’.

5. ontbrandt

1. ‘ontbrandt zelf, raakt in vlam’. heelal
/ na heelal is een bijwoordelijke bepaling.
2. ‘doet ontbranden: steekt tijdens het
vallen heelal na heelal (object) aan’.
Beide interpretaties kunnen met lichtende
rank worden verbonden. De twee
mogelijkheden die zich bij Val 1,
lichtende 2 en hier weer voordoen, wijzen
op twee verschillende interpretaties van
het hele vers (in het vervolg A en B
genoemd).
A. lichtende rank 2 staat metaforisch voor
‘ster’: het gedicht gaat dan over een
vallende ster. Een ster is nl. het enige
object dat door ‘heelallen’ valt. De
metafoor geeft visueel het vallen aan:
lichtende
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duidt op de helderheid van het licht van
de ster; ontbrandt moet worden
geïnterpreteerd als ‘raakt in brand’.
rank is dan de lichtende streep die door
het vallen voor een waarnemer ontstaat.
In deze interpretatie wordt de beeldspraak
van het motto in het vers uitgewerkt.
B. lichtende rank heeft direct betrekking
op het citaat van Trakl. Dan zijn er nog
twee mogelijkheden.
B 1.: met de lichtende rank wordt Trakl
zelf bedoeld, en in het vers aangesproken:
Val 1 is mogelijk imperatief.
B 2.: Niet direct Trakl hoeft bedoeld te
zijn, maar de dichter überhaupt of diens
inspirerende kracht; mogelijk ook een ‘ik’
die de sensatie van het vallen ondergaat
(zie motto). Met ‘vallen’ wordt dan het
bereik van die kracht verbeeld. Val hoeft
geen imperatief te zijn.
Deze laatste mogelijkheid doet lichtende
als ‘lichtverspreidende’ en ontbrandt als
‘doet ontbranden’ interpreteren; rank is
dan een emotionele metafoor, met het
betekenisaspect ‘groei’ (zie plant 8), en
de notie ‘lieflijkheid’, wellicht
‘kwetsbaarheid’. Deze noties kunnen wel
op Trakl betrokken worden.1.
6. steen

Binnen A is steen metafoor voor lichtende
rank, waarin dan vooral het ‘vallen’ is
verwerkt: ‘als een steen’.
B 1. 6-8 geven het bereik van het vallen
evolutionair aan, zij het niet in logische
volgorde, en werken heelal / na heelal uit
als ‘per heelal’.2.
B 2. steen slaat op lichtende rank maar
geeft de kracht van het vallen aan, de
impact.

7. dier

A raadselachtig.
B 1. zie boven bij steen.
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B 2. kan op de dichter of Trakl slaan, en
een expressionistische (Trakliaanse)
metafoor zijn; dier is dan symbool voor
het puur elementaire dat het dier voor een
aantal expressionisten had.3.
plant

A zie rank. De uitwerking lijkt niet erg
functioneel.
B 1. zie bij steen.
B 2. waarschijnlijker bij rank: plant
verwijst daarnaar. In de interpretatie van
6-8 naar aanleiding van II wint het tweede
alternatief op grond van plant, nl. als
metafoor voor de dichter. Het woord geeft
dan ‘groeikracht’ aan.
Zo lijkt de reeks vrij functioneel: steen
voor ‘geweld in het vallen i.c.
verspreiden’; dier voor de kwaliteit van
de over te brengen inspiratie; plant voor
‘leven en groeikracht’.
Elke nieuwe fase begint met een
hoofdletter. Dit is de tweede. Schal voegt
de notie ‘geluid’ toe. Binnen A is Schal
moeilijk te plaatsen: waarom zou er
geluid bij een vallende ster klinken?

9. Schal

B 1. imperatief: ‘laat het geluid schallen’.
B 2. substantief, neologistische afleiding:
het geluid zelf (‘geschal’). De notie
‘geluid’ is binnen B wel functioneel: de
stem van het dichterschap, resp. van
Trakl.
Schal geeft de omvang van het geluid aan,
‘een zo groot mogelijk bereik’. Het
betekenisaspect ‘hol’ lijkt me niet
toepasbaar.
10. grondeloos

A ‘zonder grond’: ‘eindeloos diep
vallend’;
B figuurlijk: ‘eindeloos’, geen
beperkende maar een uitbreidende
waarde: ‘het bereik is oneindig’ (zie
interpr. aan 15 en achter 18). Ook kan
grondeloos verschoven zijn gebruikt: ‘het
lood dat geen
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grond vindt totdat het aan de vloer van
de dood slaat’.
lood

sc. ‘gewicht om iets loodrecht, lijnscherp
te laten hangen’.
A Het beeld van het vallen wordt
uitgewerkt door middel van het beeld van
een ‘peillood’: de noties ‘loodrecht’ en
‘eindeloos diep’ worden in deze regel
geactueerd. De verbinding met 1-8 is
associatief.
B ‘peillood’: ‘datgene wat haarscherp
naar het juiste punt wijst, maatstaf’.
Ten opzichte van 1-8 voegt 10 dan iets
nieuws toe.

11. snoer

sc. ‘snoer waaraan het lood bevestigd is’.
A snoer hoort bij het beeld van het
‘peillood’. Waarom wordt het vallen
uitgewerkt met snoer? Een (peil)lood zit
ergens aan vast, maar waaraan hier en
waarom?
B snoer staat voor iets anders, is een
directe metafoor: ‘richtsnoer’. Is het een
metafoor voor ‘innerlijk voorschrift,
integriteit’? Of een alternatieve metafoor
voor de lichtende rank? Dit blijft
speculatief. snoer wordt uitgewerkt in
12-13 die de lengte van het snoer
aangeven, of het bereik van het lood. (Als
12 en 13 een bepaling zijn bij slaat, staat
snoer los).

12. diep

A ‘diep vallend’;
B ‘intens’. De positie van 12 en 13 doet
vermoeden dat ze bijstelling zijn bij
snoer, niet een bepaling van slaat.

schoot

‘intiemste, diepste deel, oorsprong’.
I schoot geeft ‘diepte’ aan;
II schoot geeft het bereik aan dwars door
de oorsprong van alles, van het leven:
‘het bereik is het totale leven’ (schoot als
‘oorsprong van leven’ ligt voor de hand).
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13. al

I ‘heelal’, zie dan 3-4 waar het naar
verwijst;
II behalve dat al aan heelal 3-4 refereert,
staat het ook voor ‘alles, leven’ (zie
interpr. schoot).

14. slaat

12 en 13 kunnen bij slaat horen.
Bezwaren hiertegen: snoer blijft
onduidelijk, het verbum finitum staat na
de bijwoordelijke bepaling in plaats van
andersom. Eerder had men dan verwacht:
10-11-14-12, 13-15, 16.
slaat is 3e persoon enkelvoud; onderwerp
van slaat is natuurlijk grondeloos lood.
De 3e persoon ontkracht het argument
dat Schal imperatief zou zijn: grondeloos
lood kan, vanwege slaat, niet
aangesproken persoon zijn. (B 1 vervalt,
zie interpr. Schal) Volgens A ‘slaat te
pletter’, B ‘raakt’ (zie interpr. dood).

15. aan

A ‘kapot aan’;
B ‘tot aan’. Interpr. B neemt natuurlijk
niet weg dat slaat iets gewelddadigs
heeft: de noties ‘krachtig, dynamisch’ zijn
wel toe te passen.

vloer

vormt binnen A geen probleem:
‘eindpunt’.
Binnen B kan vloer a. ‘onderste grens’,
b. ‘bovenste grens’ betekenen; a: ‘reikt
tot en met de dood’, b: ‘reikt tot aan de
dood, de uiterste grens van het leven’.
Tegen a is in te brengen, dat 19-20 dan
een herhaling wordt (zie interpr. van).

16. van

Als van een genitiefrelatie aangeeft, is
het beeld binnen II minder duidelijk dan
wanneer van een identiteitsmetafoor
bewerkt: ‘de dood is (als) de vloer’: de
onderste grens van het bereikbare is
immers de dood.
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(Binnen de voorstelling van het vallen is
de laatste grens de onderste, niet de
bovenste).
Het enjambement is in de laatste
interpretatie van van functioneel, zet vloer
apart maar het enjambement is niet als
argument voor deze interpretatie te
gebruiken want het vers enjambeert
voortdurend.
dood

Binnen A is de dood het einde van het
vallen: het gedicht zou hiermee afgelopen
kunnen zijn. Er volgt echter nog 17-24.
Interpretatie A komt er in deze tweede
fase bekaaid af: aan Schal blijft de notie
‘geluid’ vreemd; het lood-beeld fungeert
als illustratieve associatie, en brengt niets
nieuws; dood zou het slot van het vers
aan moeten geven.
Binnen B is echter met de moeilijke
laatste fase nog wel iets te beginnen.

17. Val

19-24 heeft, in tegenstelling tot 1-8 en
9-16 geen onderwerp tenzij het Val is.
De interlinie is dan echter, afgezien van
de parallellie in vlakverdeling, weinig
functioneel.
Nu zou 19-21 geen onderwerp nodig
hebben, ware het niet dat door een
richting aangeeft (‘doorheen’), zodat Val
er dus wel degelijk bij gerekend moet
worden.

18. achter

‘naar achter’ (analogie op basis van door)
of ‘achter’ (plaats), zie interpr. luik.

wal

Omdat het gedicht na vloer nog verder
gaat met wal/van den dood, is het
aannemelijk, dat ook de Val verder gaat
dan de dood zelf (vloer).
wal geeft ‘scheidslijn’ aan: achter den
wal moet wel staan voor ‘binnen het
gebied van de dood zelf, buiten het
bereikbare’. Binnen I heeft dit weinig zin,
dan zou wal een herhaling van vloer zijn,
wat toch niet aannemelijk lijkt.
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19. van

bewerkt hier m.i. geen metafoor: de dood
werpt wel een wal op, maar is geen wal.

dood

Het heeft hier geen zin meer binnen A te
interpreteren. Laten we ons tot B
beperken.
1. Dit vers gaat over Trakl, dan kan met
dood aan Trakls eigen dood worden
gerefereerd.4 Bedoeld kan zijn: ‘zelfs na
de dood, over de grenzen van de dood
heen, reikt de uitstraling van de dichter’.
2. Gelukkiger is m.i. een minder
biografische interpretatie: ‘datgene wat
valt is het gedicht of de dichter überhaupt
die zich met de dood bezighoudt’. De
‘reikkracht’, uitgewerkt in het beeld Val
krijgt binnen deze interpretatie zin: ‘de
reikkracht van het gedicht is
onverbrekelijk verbonden met de dood
en kan dus inderdaad juist met het begrip
vallen worden uitgedrukt.’

20. blind

te verbinden met Val.
Gezien de positieve noties die de laatste
drie woorden oproepen in 22-24, lijkt
blind niet negatief geïnterpreteerd te
moeten worden. Aansluitend bij de
interpretatie van dood 19 past: ‘zonder
het te weten’ of ‘zonder het te kunnen
verhinderen: onontkoombaar’.

luik

luik en hal maken na dood en al
plotseling een zeer alledaagse indruk. Wat
kan ermee bedoeld zijn?
Het bepaalde lidwoord bij luik doet
vermoeden, dat we het kennelijk moeten
weten. Welk luik, welke hal?
Er zijn twee mogelijke interpretaties. 1.
het luik/van de hal ligt achter
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den wal / van den dood: de huiselijke
woorden geven een dagelijkse sfeer aan,
te parafraseren als: ‘val over de grens van
de dood heen in mijn brievenbus bij mij
naar binnen’.
(Deze interpretatie zou aansluiten bij die
van dood 1).
2. 20 en 21 zijn een uitleg van 18 en 19:
‘om over de grens van de dood te komen
moet je uit het gebied van het leven
vallen’: het luik geeft de opening aan, de
hal het gebied van het leven, het heelal.
De twee interpretaties staan tegenover
elkaar, een verschil dat voortkomt uit de
twee interpretaties van achter. M.i. sluit
de tweede beter aan bij blind en bij het
motto (tweede regel).
21. de hal

Binnen de eerste hierbovengegeven
interpretatie werden de voor de hand
liggende betekenisaspecten bij hal
geïnterpreteerd: ‘toegang tot iets’; binnen
de tweede interpretatie wordt hal opgevat
als ‘zaal, wijde ruimte.5.

22. boot

De gebruikelijke meerwaarde van boot
(‘extase’) lijkt in ieder geval niet
toepasbaar.
Tenzij men wil aannemen dat het vers
eindigt met een losse, hoogst persoonlijke
associatieketen, moet toch een verband
gelegd worden met het voorgaande. boot
is wel een associatie, maar via de notie
‘reis’ met ‘vallen’ te verbinden: te meer
daar boot ‘bestuurbaarheid’ en ‘reis’ kan
impliceren (Val op zichzelf niet). Ook
kan boot symbolisch voor de dood staan.6.

24. ster

is minder moeilijk met iets te verbinden:
zie het citaat van Trakl. Het beeld van de
‘vallende ster’ is trouwens duidelijk in
het vers (2-5) geïmpliceerd en geeft m.i.
ook ‘de dichter’ zelf aan (zie interpr. dal).

25. dal

heeft geen bekende symboolwaarde bij
Marsman.7. Wel echter is ‘dal des doods’
toepasselijk. Naast elkaar genomen
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kunnen 22-24 drie aspecten van het in het
gedicht behandelde thema nu
samenvatten: boot: ‘de reis, het vallen
naar de dood toe en verder’; ster:
‘degene/datgene die/dat valt’, de positieve
waarde van ster is dan zowel integrabel
wanneer de ‘dichter’ bedoeld is, als
wanneer het om het gedicht, kunstwerk
überhaupt gaat: dal: ‘het gebied dat
blindelings (blind) bereikt moet worden:
het gebied van de dood’. De interpretatie
van 20-21 1. weet met 22-24 geen raad.
VAL

De titel is in de interpretatie ruimschoots
te pas gekomen.

motto

Het motto moet gezien worden als
uitgangspunt voor dit vers. De verbinding
‘vallen’ - ‘sterren’ is uitgangspunt voor
het beeld van de ‘vallende ster’, met alle
waarden van ‘vallen’ en ster die in de
interpretatie zijn aangewezen. Dat motto
en gedicht niet parallel lopen blijkt al in
2-5: daar valt de ster zelf, terwijl in het
motto de sterren het eindpunt zijn - en het
eindpunt van het gedicht is zeker niet ‘de
sterren’: die zijn juist beginpunt, het eind
is de dood.
Het gedicht begint dus waar het ‘citaat’
ophoudt, draait het motto in zekere zin
om.8.
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Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
In Valkomen geen personen voor: lichtende rank, grondeloos lood zijn metaforen
voor Val. In het hele gedicht treft men geen enkel persoonlijk voornaamwoord aan.
Het feit dat er verschillende interpretaties van Val gegeven kunnen worden hoeft
geen konsek wenties te hebben ten aanzien van de lyrische situatie. Wel loopt uiteraard
de interpretatie van de lyrische situatie uiteen.
Bekijkt men Val los van de atomistische interpretatie, dan verschilt de lyrische
situatie niet zoveel van die van de andere ‘Seinen’: van buitenaf9. werden impressies
over een onderwerp gegeven, i.c. een stad. Hier is het onderwerp geen concretum,
maar een abstract idee: ‘het vallen’. Val is dus een verbeelding van het idee van het
vallen, gepresenteerd zonder dat de presentator zich manifesteert (impliciete
waarnemer), niet vanuit een bepaalde persoon gezien (van buitenaf), maar desondanks
wel degelijk gepresenteerd: het vers telt een groot aantal metaforen die wijzen op
een gezichtspunt: Lichtende rank, grondeloos lood en waarschijnlijk boot zijn
metaforen voor ‘val’; vloer en boot en dal (waarschijnlijk) voor dood. Ook zijn er
associatieketens (6-8 en 22-24): hier treffen we geen objectieve weergave van een
anecdote aan, maar een abstracte verbeelding van een idee. Dat we ook hier met een
impressie te maken hebben, mag ten overvloede blijken uit het visuele beeld in
lichtende rank (zie interpretatie).
Wat de betrokkenheid betreft: niet Marsmans betrokkenheid bij Trakl is hier van
belang, al zal die ongetwijfeld aanzienlijk zijn geweest. Het gaat om tekenen waaraan
een betrokkenheid van de waarnemer geconstateerd kan worden. Nu komen de
gevoelens van het gezichtspunt nergens naar voren: er zijn geen meerwaarden en
chiffren, geen uitspraken.10.
Kunnen we hier wel van een anecdote spreken? Natuurlijk, Ingarden onderscheidt
de laag ‘wereld’ aan literaire werken überhaupt. Wel is van belang dat hier een
anderssoortige anecdote optreedt dan in de andere ‘Seinen’, nl. een abstracte: ‘het
vallen’. Referenties aan deze anecdote in het vers leveren de titel, 1 en 17. Meer is
ook niet nodig, de rest is een visie òp het ‘vallen’. Wat betreft de relatie tussen lyrische
situatie en de verschillende interpretaties: het is duidelijk dat interpretatie A niet voor
het hele vers blijft opgaan. Interpretatie B 1. ‘de dichter’ eventueel aangesproken
(imperatieven) en B 2. ‘het gedicht’ maken voor de lyrische situatie niet veel verschil.

2 Tijd
Tijd speelt als structuuraspect geen rol, afgezien van de tegenstelling tussen dood en
‘leven’ die in de interpretatie al aan de orde kwam. Het praesens geeft tijdloosheid
aan.

3 Ruimte
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Het vers roept de totale ruimte op: heelal / na heelal. Het ‘vallen’ trekt een loodrechte
lijn door de ruimte (grondeloos lood). De ruimte in deze zin is oneindig (grondeloos)
met een geprononceerd verticaal aspect. Maar er is ook een horizontale ruimte: die
van leven versus dood. Beide ruimten zijn interdependent: ‘de vloer van het vallen’
is de dood. ‘vallen’ drukt de wijdheid van beide ruimten uit: zowel ‘kosmische ruimte’
als ‘de ruimte van het leven’ worden beide tot over
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hun grenzen gepresenteerd. De grenzeloosheid van de ruimte in dit gedicht bevestigt
het thema.
De oneindigheid in beide richtingen, door het ‘vallen’ uitgedrukt, is de voornaamste
karakteristiek van de ruimte. We vinden geen plaatsbepalingen, geen kleuren, en de
‘plaatswoorden’ vloer, wal, hal geven eerder grenzen dan plaats aan, terwijl achter
en door ‘richtingwoorden’ zijn.

Samenvatting
Het gedicht Val kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Bij de minst
grondige lezing is het een verbeelding van het idee van het ‘vallen’, associatief
uitgewerkt.
Bij deze interpretatie is het m.i. niet mogelijk alle in het vers voorkomende woorden
zinvol te betrekken.11.
lets beter gaat het, wanneer we aannemen dat het gedicht handelt over een ‘vallende
ster’. Dan blijven alleen de laatste 8 regels moeilijk interpretabel, tenzij men ze als
een wat uitbreidende herhaling van het voorgaande opvat.
Het meest heeft het vers te zeggen in de m.i. preferabele (hoewel vrij speculatieve)
interpretatie, waarin de reikwijdte van de dichter of het gedicht überhaupt centraal
staat. Dit bereik tot en over de grens van de dood heen wordt uitgewerkt door middel
van het idee van de Valuit het motto: het hele vers is dan als het ware een metafoor.
Voor de uitwerking van deze interpretatie verwijs ik naar het atomistische gedeelte.
De lyrische situatie wijkt minder af van andere ‘Seinen’ als het wel lijkt: er wordt
van buitenaf gepresenteerd door een impliciete waarnemer, en objectief. De ruimte
is oneindig, zowel op het horizontale vlak (leven en dood) als op het verticale (heelal
/ na heelal): beide oneindigheden raken elkaar in de Val.
De typografie weerspiegelt de valrichting: smal en lang naar beneden. Per groep
van acht regels treft men minstens twee rijmen aan, het eerste van die twee eindigt
altijd op -al (negen maal), het eindrijm sluit de fase af.

Eindnoten:
1. Lehning (Marsman en het expressionisme p. 53) toont een reproductie van Marsmans handschrift
van Val, met een mogelijke variant in de titel:
‘Val (lende ster; ter verduidelijking)’.
De variant ‘vallende ster’ laat beide interpretaties A en B toe.
2. De cijfers 1 en 2 achter de letter B hier en bij de volgende woord-interpretaties verwijzen niet
naar de twee mogelijke interpretaties volgens B die bij ontbrandt gegeven werden, maar geven
alleen binnen de ‘B’-opvatting van het vers de verschillende mogelijkheden per woord aan. De
ambiguïteit van de verschillende woorden is dus niet in een drieledig systeem te plaatsen; wel
dragen bijna alle woorden bij tot zowel interpretatie A als B.
3. Cf. de vele dier-metaforen bij Trakl en Lasker-Schüler, en de dieren in de schilderijen van Marc.
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5. cf. het duitse ‘Halle’.
6. In latere gedichten (bv. De Stervende in Paradise regained) is de ‘boot’ dikwijls symbool voor
de dood.
7. In de bundel: Invocatio 3, 19 en Bazel 3. dal staat voor ‘dood’ in Memento Mori (Verzameld
werk I poëzie p. 165).
8. Het motto van dit gedicht komt bijna woordelijk overeen met een brief die Trakl aan zijn vriend
Erhard Buschbeck stuurde op 15-8-1913: ‘Lieber! Die Welt ist rund. Am Samstag falle ich nach
Venedig hinunter. Immer weiter - zu den Sternen’ (Trakl p. 305). Deze brief werd voor het eerst
gedrukt in Erinnerung an Georg Trakl (Innsbruck 1926). Val is van 1922. Buschbeck heeft de
brief geciteerd in Georg Trakl, p. 22.
9. Als in Berlijn, Bazel, Weimar, Delft.
10. Cf. Delft 16 pracht.
11. De lezing van Verbeeck lijkt nog het meest op deze interpretatie (p. 18):

‘Zo bijv. in het gedicht Val, met als motto het citaat van Trakl. Dit citaat
werkt verhelderend (“Ich falle nach Venedig hinunter und so weiter - bis
zu den Sternen”), doordat het de verdubbeling van de duizelingwekkende
ruimte in de Venetiaanse waterspiegel suggereert. De val is het traject
vanuit de hoge sterren naar de sterren in de diepe waterschoot.’
Het Venetië uit het citaat kan ik echter in het vers zelf niet terugvinden.
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Uitwerking
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I Ontwikkeling
1 Ontwikkeling in de bundel
Om te vermijden dat men alle in de verschillende gedichten voorkomende poëtische
verschijnselen over één kam scheert,1. is het noodzakelijk de ontwikkeling binnen
de bundel, zij het kort, enige aandacht te geven.
Zo kan de kwestie waaraan het hoofdstuk Periodeverschijnselen is gewijd, nl. in
welke mate de Verzen expressionistisch zijn, niet worden opgelost als men niet in
het oog houdt dat sommige gedichten expressionistischer zijn dan andere, en dat het
gebruik van expressionistische technieken gerelateerd kan worden aan Marsmans
ontwikkeling binnen de bundel.
Evenmin is het mogelijk de invloed van tijdgenoten op de Verzen te bepalen zonder
dat men weet heeft van deze ontwikkeling. Zonder kennis van de chronologische
volgorde van de gedichten en zonder bestudering van corresponderende
ontwikkelingsverschijnselen kan men niet vaststellen welke dichters Marsman in
wèlke fase van zijn dichterschap hebben beïnvloed. Ook de in het tweede deel van
dit boek bestudeerde problemen vooronderstellen een onderzoek naar de ontwikkeling
binnen de Verzen.
Zo is er een bepaalde ontwikkeling in de effecten die Marsman met zijn metaforen
beoogt. Ook de lyrische situatie van de stedengedichten wijkt in een aantal opzichten
af van die in vroegere verzen.
Nu was Marsman zelf zich duidelijk van een ontwikkeling bewust, getuige de zorg
die hij droeg voor de indeling van zijn Verzameld Werk.2. Ook binnen de in 1923
verschenen Verzen kan men spreken van een zekere ontwikkeling, zoals in dit
hoofdstuk zal moeten blijken.3. Marsman presenteert de Verzen in drie afdelingen,
die ik hier respectievelijk ‘Ruimteschemer’, ‘Droomkristal’ en ‘Seinen’ noem.4.
Marsman zelf voelde, naar men mag veronderstellen, duidelijke verschillen tussen
deze drie afdelingen.5.
Nu vertonen de gedichten, zoals ze in de bundel worden gepresenteerd, per afdeling
inderdaad een zekere thematische coherentie.
‘Ruimteschemer’ telt vooral gedichten waarin de integriteit van een ‘ik’ of ‘hij’
aan de orde wordt gesteld, met een overwegend kosmische thematiek (Vlam,
Verhevene, Stroom, Einde, Gang, Schaduw en Wacht). Daarnaast vinden we in ‘RS’
twee liefdesgedichten (Vrouw en Bloei) met eveneens kosmische motieven.
‘Droomkristal’ herbergt gedichten die handelen over de verhouding met een geliefde,
een ‘U’, waarin de vrouw niet, als in ‘RS’, bij voorbaat als bedreigend voor het
autarkisch ik wordt gezien.
De ‘Seinen’ zijn, op Nachttrein en Val na, gedichten over steden. Verstechnisch
hebben déze twee gedichten echter meer met de stedengedichten gemeen dan met
de verzen uit de andere twee afdelingen. Het is duidelijk, dat Marsman thematische,
en in het geval van de ‘Seinen’ verstechnische criteria hanteerde bij de indeling van
de bundel.
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Overigens kan men bij Lehning lezen, hoe de bundeling en indeling van de Verzen
tot stand kwam.6. Het heeft geen zin hier uit Lehnings uitgebreide biografisch materiaal
te citeren; genoeg zij de vermelding dat Marsman zijn keuze en indeling talloze
malen wijzigde, zodat het resultaat dat men in de Verzen vindt, wat de keuze betreft,
tot op zekere hoogte toeval is. Aan de groepering van deze gedichten in drie afdelingen
zou men dan ook niet al te veel waarde mogen hechten, ware het niet dat die indeling
in latere bundels nauwelijks gewijzigd werd.7. Als men echter de ontwikkeling zou
willen onderzoeken op basis van de volgorde waarin de verzen ons worden
gepresenteerd, dan blijken er discrepanties te zijn. Vooral ‘RS’ levert enkele
moeilijkheden op, en wel naar aanleiding van Vlam en Wacht. Poëtische
verschijnselen, die meer in ‘DK’ thuishoren dan in ‘RS’, zoals het gebruik van
chiffrewaarden (Wacht), en de subjectieve kosmiek in Vlam naast de objectieve in
de andere kosmische gedichten in ‘RS’, wettigen de vraag of de gepresenteerde
volgorde wel overeenkomt met de ontstaansvolgorde. Inderdaad blijkt dat niet zo te
zijn. Lehning geeft een ‘Lijst van verzen van 1917-19238. waaraan ik de ontstaansdata
van de gedichten uit de bundel ontleen:
1919:
3 Vrouw9.
2 Verhevene
8 Schaduw10.

1919-1920:
4 Stroom
7 Gang
5 Bloei

1921:
6 Einde
17 Das Tor

1922:
11 Bloesem
13 Robijn
12 Smaragd
14 Blauwe Tocht
15 Invocatio
9 Wacht
10 Virgo
16 Madonna
1 Vlam
18 Nachttrein
19 Berlijn11.
24 Potsdam
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22 Bazel
20 Hiddensoe
25 Weimar
26 Delft
21 Scheveningen
27 Val
23 Amsterdam

De nummers 1 t/m 9 vormen ‘Ruimteschemer’; ‘Droomkristal’ bestaat uit 10 t/m
17, en de ‘Seinen’ worden gevormd door 18 t/m 27.
De ‘Seinen’ zijn zeer snel na elkaar ontstaan, de meeste stammen uit eind 1922.
Marsman schrijft in een brief van november 1922: ‘heb plannen voor: “Bazel”...6 à
7 dingen nog (Europeesche divagatie).’12.
In hoeverre is Lehnings opgave betrouwbaar?
Het spreekt vanzelf, dat de ontstaansdata niet later kunnen zijn dan Lehning
aangeeft, maar mogelijk liggen ze wel vroeger13.. In de jaren van 1919 tot 1922 schreef
Marsman Lehning een groot aantal brieven. Lehning drukt een lijst van data, plaatsen
van afzending en bestemming van Marsmans brieven af,14. waaruit blijkt dat beide
briefschrijvers in 1919 en 1920 weliswaar in Nederland waren; in 1921 en 1922
bevond zich echter steeds één van beiden in het buitenland hetgeen maakt dat men
aan Lehnings opgaven zou kunnen twijfelen.
Lehning schrijft wel: ‘ik bewaarde al zijn manuscripten’,15. maar niet bij elk gedicht
in de chronologische opsomming staat vermeld dat Lehning het in manuscript bezat.
Nu is het mijn doel ook niet, om definitief de ontstaansvolgorde vast te stellen.
Mocht de in de bundel geconstateerde ontwikkeling discrepanties vertonen ten
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aanzien van Lehnings lijst dan kan altijd nog worden onderzocht hoe dat komt. De
ontstaansvolgorde volgens Lehning verschilt dus niet zo veel van die in de Verzen,
maar toch wel iets. De enige afdeling waar de ontstaansdata van de gedichten ver uit
elkaar liggen, is ‘Ruimteschemer’. ‘Droomkristal’ is van 1922 (behalve Das Tor
1921) en de ‘Seinen’ ook, maar in ‘RS’ zitten verzen uit 1919 Vrouw, Verhevene,
Schaduw), uit 1919-1920 (Stroom, Gang, Bloei), en uit 1922 (Vlam en Wacht).
Het moet mogelijk zijn de gedichten aan de hand van deze informatie opnieuw te
groeperen. Wat de ‘Seinen’ betreft, is dat gemakkelijk. De ‘Seinen’ staan in 1922
vermeld nà ‘DK’, en zijn dus ook hoogstwaarschijnlijk later geschreven. Midden
1922 ligt er een scheiding tussen ‘DK’ en ‘S’. De grens tussen ‘RS’ en ‘DK’ is
moeilijker te bepalen. Wacht en Vlam kunnen tot de ‘DK’-periode gerekend worden,
begin 1922, en de gedichten uit 1919 en 1919-20 leveren ook geen moeilijkheden
op, maar die uit 1921 wel. Daar moet de overgang zitten tussen ‘RS’ en ‘DK’. Waarom
Marsman Einde bij ‘RS’ heeft ingedeeld, en Das Tor bij ‘DK’, is duidelijk: Einde
heeft kosmiek als thema en Das Tor de verhouding tot de vrouw.
Er is echter ook een verschil tussen beide verzen, nl. dat Das Tor het eerste vers
is, chronologisch gezien, dat chiffren bevat, bv. 4 o, blauer wind.
Chiffren komen in ‘Ruimteschemer’ (d.w.z. in de verzen uit 1919 t/m 1920) niet
voor. Tekenend is de negatieve waarde van ‘blauw’ in Vrouw 6: het slierend kransen
van uw blauwe haren.
In ‘Droomkristal’ gebruikt Marsman geregeld chiffren (hoewel niet in elk vers).
Voorbeelden zijn Bloesem 11 scheemrend, Blauwe Tocht titel en passim, Invocatio
15 schemerende glanzen. Ook Wacht, in ‘RS’ gerangschikt, heeft schemering 8. Dat
Marsman in 1921 begint chiffren te gebruiken, staat ongetwijfeld in verband met de
invloed die hij in die tijd van Trakl onderging. In de ‘Seinen’ gebruikt hij ze niet
meer.
Zo kan men dus een periode vaststellen, waarin ‘DK’ en de ‘DK’-achtige gedichten
van ‘RS’ geschreven werden, op basis van het chiffregebruik.16. Gecorreleerd met de
opgaven van Lehning beslaat deze chiffre-periode dan 1921 en een deel van 1922.17.
Maar er zijn nog meer groepsverschillen,18. hoewel een globale groepering natuurlijk
alleen kan worden gemaakt op basis van vrij algemene gemeenschappelijke noemers.
Zo'n noemer is de lyrische situatie.19. Hier onderscheiden zich vooral ‘DK’ en ‘S’
door een binnen elk van die afdelingen vaak toegepast type lyrische situatie.20.
‘Droomkristal’ bevat, in de bundel, stuk voor stuk ik-gedichten, terwijl dat in
‘Ruimteschemer’ niet het geval is: Verhevene, Stroom en Gang zijn hij-gedichten.
Bovendien wordt in alle ‘DK-gedichten een ‘U’ aangesproken. Wat betreft ‘RS’ is
dat met Vrouw ook het geval, en met Wacht, dat echter dateert uit de periode van
‘DK’. Vlam daarentegen heeft geen ‘U’.
In dit opzicht vormt ‘Droomkristal’ zoals het in de bundel wordt gepresenteerd,
een hechte afdeling - alleen had Wacht, ondanks de kosmische thematiek, er bij
kunnen horen.
De ‘Seinen’ vertonen in grote lijnen iets dergelijks: op enkele gedichten na worden
ze gepresenteerd door een impliciete waarnemer.21.
Uitzondering zijn Nachttrein, Hiddensoe en Amsterdam. Hebben deze drie verzen
qua lyrische situatie toch iets dat ze met de andere ‘Seinen’ verbindt? De functie van
de impliciete waarnemer is voor het beantwoorden van deze vraag van belang. Een
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impliciete waarnemer suggereert een optimale objectiviteit, en afstand. In deze verzen
blijft de impliciete waarnemer zoveel mogelijk op de
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achtergrond - maar is desondanks overigens voortdurend voelbaar. Zo heb ik bv. in
Berlijn, Potsdam en Delft subjectiviteit geconstateerd. De aard van de selectie van
gepresenteerde gegevens over de stad onthult telkens, dat het hier niet de bedoeling
is dat het anecdotisch materiaal voor zichzelf spreekt, maar dat de waarnemer zijn
indruk op zo direct mogelijke wijze presenteert.
Iets hiervan is ook in de drie gedichten met niet-impliciete waarnemer het geval.
In Hiddensoe treedt weliswaar een ‘ik’ op, maar impliciet, en de presentatie geschiedt
van buitenaf en objectief. Amsterdam wordt eveneens van buitenaf en objectief
gepresenteerd, al is hier de ik expliciet. Nachttrein verschilt het meest van de andere
‘Seinen’; toch wordt ook hier geprobeerd de woorden voor zichzelf te laten spreken,
met name in de asyndetische eerste regel nacht tunnel knellende vaargeul.
‘DK’ en de ‘S’ lijken dus per afdeling meer overeenkomst te vertonen dan ‘RS’,
zelfs afgezien van de gedichten die qua ontstaansdatum niet in ‘RS’ thuishoren. Nu
zijn de gedichten uit ‘Ruimteschemer’ ook met grotere tussenpozen ontstaan: ze zijn
uit 1919 tot 1921 (weer afgezien van Vlam en Wacht) bijeengebracht; in deze verzen
kan men dan ook meer diversiteit verwachten.
Toch vertoont ook ‘Ruimteschemer’ inherente specifieke kenmerken. Globaal
gezien kunnen we ‘RS’ de kosmische gedichten noemen, waarin een enorme ruimte
en tijd wordt opgeroepen. Marsman bereikt dit effect door (bijna) alle woorden met
een betekenisaspect ‘ruimte’ of ‘tijd’ te concretiseren.
Voorbeelden hiervan zijn: Verhevene 1 Eeuwen wentelden; 11-12 waarin
hemel en aarde worden aangesproken; Vrouw 3 hemel van verlangen; 4
hijgende nacht; Stroom 11 verleden zuigt zich; 12 muren nacht; Bloei 3
sterren schrijden; Einde 3 de steilte van mijn schemernacht; 4 den rand
der ruimte; Gang 5-6 de wereld [...] / een scheeve bloem; 6 wapperenden
mond der ruimte.22.
Wacht en Vlam hebben dit ook: Wacht 2 eeuwigheden breken; Vlam 3-4
schalen / van lucht en aarde.
Door de concretisering ontstaat de mogelijkheid een kosmische ruimte op te roepen,
zoals in Einde en Gang gebeurt.
In ‘Droomkristal’ vinden soortgelijke concretiseringen plaats, maar woorden die
lange tijd aanduiden (‘eeuwen’ e.d.) komen hier niet meer voor. Het zijn voornamelijk
de woorden ‘avond’ en ‘nacht’ en een enkele maal ‘dag’, die worden geconcretiseerd.
Voorbeelden: Virgo 1 Morgenmeren; Bloesem 1 vloeren van den nacht
en vele andere concretiseringen met ‘nacht’; Smaragd 3 avonden [...]
dralen; Blauwe Tocht II 18 uw open dag; 21 land der herfstelijke nachten;
Blauwe Tocht III 10 stroom [...] van den nacht; 11 de avond ruischt;
Invocatio 5 de dag heeft mij geslagen; Das Tor 3 das abend hängt an
unsre hände; 8 das tor, das deine hände leuchten durch die nacht; 13-14
brüste, / aus denen himmel blüht.
Echter: in Blauwe Tocht I 4 daags; 5 bij schemering; 8 nacht; 20 dier
nachten, worden dezelfde woorden ‘normaal’ gebruikt.
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Ook woorden die immense ruimte aangeven treft men in ‘Droomkristal’ aanmerkelijk
minder aan:
Bloesem 15 firmamenten ruischen; Smaragd 18-20 een gele bloem, die
alle ruimten ving / en [...] waaiende vergoot / aan nieuwe ruimten; 8 zwaar
van firmamenten; 12-13 fregat, / dat [...] de ruimte kerfde.23.
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Wel betreffen de voorbeelden uit Blauwe Tocht bijna alle reminiscentiestukken,
waarin de ik afrekent met een periode die achter hem ligt. Het voorbeeld in Smaragd
is niet echt kosmisch, want vóór 18 worden vele van deze ruimten in het gedicht
genoemd: 7 heuvlen; 9 verten; 11 woud; 15 wind; 16 avond; 17 zee - van kosmiek
is hier geen sprake.
In ‘Droomkristal’ worden wel woorden die ‘beperkte ruimte’ aangeven
geconcretiseerd: Blauwe Tocht II 5 mijn oog gewet aan grijze horizonten.
Het procédé, het concretiseren, komt zowel in ‘DK’ als in ‘RS’ voor, maar er is
een duidelijk verschil in de mate van vergroting.
Wacht uit ‘RS’ sluit, ondanks dracht van firmamenten 3 beter aan bij ‘DK’ met
uw schemering 8 en uw grijzen wind 9. In Vlam is de vergroting 2-5 subjectief, anders
dan in Verhevene en Stroom waar de ‘hij’ anecdotisch vergroot gepresenteerd wordt.24.
Het effect van de concretiseringen is dan ook tweeërlei. De kosmische vergroting
in ‘RS’, roept een geweldige ruimte op, terwijl de aardse vergroting in ‘DK’ eerder
een verkleinend effect heeft. In ‘RS’ vinden we ook meer driedimensionaal
ruimte-effect, terwijl in ‘DK’ de vergroting als ruimtesuggestie wordt gehanteerd,
vaak in dienst van de karakterisering van de ‘U’.
In de ‘Seinen’ zijn de effecten van ruimtewoorden complexer.
Tweedimensionaal effect vonden we in Berlijn 1 morgenlucht; 7
luchtgareel; Hiddensoe 5-6 een mes / in den nacht; 9-10 maan / die. Ruimte
in beweging structureerde Scheveningen 8-9 de horizonnen / gaan onder;
10 muren der sterren; 13-14 de toren / der zon.
Ruimte als kleur troffen we aan in Bazel 3-4 het dal / van den dag; 10 ligt
zon gestort; 14-15 het haar / van de zon. De ruimte werd versmald in
Nachttrein 1 nacht tunnel enz.: en verticaal gemaakt in Val 3-4 heelal /
na heelal. Ruimte als karakteristiek voor en illustratie van het thema ‘orde’
verscheen in Potsdam 6-7 Ruimte / open orde; 12-13 Hemel / breed bestek;
23-24 hemel / tusschen ruimtebreuken. En ten slotte werd ruimte een
expressie van angst in Amsterdam 1 de maan verft een gevaar; 4
hemelschuinte; 5-6 wenteltrap / van de ontstelde ruimte25. ‘Normaal’
gebruik van ‘nacht’ vinden we in Amsterdam 2 elken nacht na middernacht
en Delft 5 nacht.
Ook in de ‘Seinen’ worden deze woorden geconcretiseerd, maar de bereikte effecten
kunnen niet, zoals in ‘RS’ en ‘DK’ het geval was, onder een gemeenschappelijke
noemer worden gebracht. Nu ligt dit ook enigszins voor de hand: de ‘Seinen’ gáán
over specifieke ruimten; de anecdote van bijna elk ‘Sein’ is: een bepaalde ruimte,
die door de titel wordt aangegeven.26. De rol van de ruimte in de ‘Seinen’ is groter.
De ruimte heeft niet alleen een relatie met het thema, als in ‘RS’, waar kosmiek
macht, extase, aangaf; evenmin staat de ruimte in dienst van de karakterisering, als
in ‘DK’, waar de vrouw de aarde beheerste - hoewel deze twee functies van de ruimte
in de ‘Seinen’ ook voorkomen. Doordat een specifieke ruimte met de titel als thema
van het vers gegeven is, is het vers (onder meer) een karakterisering vàn die ruimte.
De ruimte wordt in de ‘Seinen’ gebruikt als structuuraspect, en deze functie krijgt
de ruimte in ‘RS’ en ‘DK’ zelden.
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Voorbijziend aan de grote verschillen tussen de gedichten, kan ik de ruimte in
‘RS’ nu karakteriseren als een min of meer omschreven, meest kosmische ruimte
(Vlam en Wacht blijven uitzonderingen); in ‘DK’ blijft de ruimte meestal onbepaald
en staat dan in dienst van de karakterisering van de vrouw; terwijl de ruimte in de
‘Seinen’ visueel gemaakt wordt en gestructureerd. Concretisering van vooral ruimteen ook tijdwoorden is kenmerk van de hele bundel, maar de effecten van de
concretiseringen zijn inderdaad in de drie ‘perioden’ zeer verschillend.
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In deze paragraaf hebben we een aantal verschillen vastgesteld tussen de drie
afdelingen in de bundel. Deze verschillen hebben betrekking op het thema, op het
gebruik van chiffren, op een verschil in de aard van de lyrische situatie, op
concretisering van tijdwoorden en op het hanteren van ruimte als structuurelement.
Het is daarom juist om, binnen de bundel Verzen, van een ontwikkeling te spreken.

2 Vergelijking van gedichten van verschillende ontstaansdatum
Nu aannemelijk gemaakt is, dat er een ontwikkeling is binnen de bundel, is het ook
mogelijk deze te illustreren, en wel door een vergelijking van telkens twee gedichten
uit verschillende stadia: een gedicht uit ‘RS’ met een uit ‘DK’, een gedicht uit ‘RS’
met een ‘Sein’ en een gedicht uit ‘DK’ met een ‘Sein’.
De keuzemogelijkheid is niet erg groot: de gedichten moeten representatief zijn
voor hun afdeling en het nodige gemeen hebben, wil een vergelijking zinvol zijn,
maar genoeg verschillen om een vergelijking interessant te maken.27.

2.1 Vergelijking van Bloei (‘RS’) en Das Tor (‘DK’)
1. Beide gedichten hebben het gebruik van ellipsen gemeen. In Bloei (1-3, 4, 5-7)
zijn de ellipsen complex. Ze ontstaan door het ontbreken van lidwoorden en
persoonlijke voornaamwoorden, en door de dubbele functie van vrouw 1, dat zowel
‘zij’ als ‘U’ representeert. Het hele gedicht Bloei lijkt duister en aanvankelijk
ondoorzichtig. Het wekt een indruk van stameling. Vergeleken daarbij doen de
ellipsen in Das Tor (1;2-3; 4; 9; 15-16) simpeler aan. Hier is minder sprake van een
syntactische ambiguïteit dan in Bloei, maar eerder van het ontbreken van de
persoonsvorm, vnl. in regels die met o beginnen en een uitroep van verrukking zijn.
Das Tor stamelt niet, maar geeft de totaliteit van de gevoelens in korte regels in
ellipsen weer. Das Tor is minder gecompliceerd dan Bloei.
2. Zowel in Bloei (1, 8) als in Das Tor (4, 9, 11) treffen we het woord ‘o’ aan. De
waarde van ‘o’ verschilt echter in beide gedichten. In Bloei wordt ‘o’ gevolgd door
een komma; in de eerste regel volgt het woord vrouw: O, vrouw; in 8 volgt een
volledige grammaticale zin: o, het zal stranden aan gifspelonk der oogen, / vrouw...
Nu kan ‘o’ gebruikt worden als uitroep (tengevolge van een emotie) en als aanroep
(van een persoon). In Bloei is O 1 een aanroep, o 8 heeft meer het karakter van een
uitroep.
De pure uitroep, zoals Trakl ‘o’ gebruikt,28. gevolgd door datgene wat aanleiding
tot de uitroep gaf in een ellips, vinden we in Das Tor: 4 o, blauer wind; 9 o, hohes
lied. Het gebruik van o in 11 lijkt op dat van o in Bloei 8: o, ihre steile sehnsucht
wird zerschellen.
In Bloei 8 en Das Tor 11 wordt een verklaring van de uitroep gegeven; het o als
pure uitroep vinden we alleen in Das Tor. Dit laatste ‘o’ is expressionistisch. Das
Tor is chronologisch het eerste gedicht uit de bundel waar het voorkomt (1921).
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3. Ook in het voegwoord en resp. und is er verschil. In Bloei 4-5 is en nevenschikkend
voegwoord met licht consecutieve functie; in Das Tor daarentegen heeft und 2 een
andere waarde: het geeft de overgang aan van een sfeertekening naar de persoonlijke
situatie. Het voegwoord brengt hier een typische relatie tussen de eerste en tweede
zin aan.29.
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4. In beide gedichten speelt ‘klank’ een rol. In Bloei 4 krijgt nacht de notie
‘klankruimte’. In Das Tor groeit de hele ruimte vol geluid (läuten 1, stimme 5, hohes
lied 9) in een projectie van het extatisch geluksgevoel voor beide gelieven. In Bloei
blijft er afstand tussen beiden: nacht wordt weerklank maar niet ‘klank’. Alleen de
‘ik’ in Bloei heeft deel aan de kosmische beleving, de vrouw niet.
5. ‘nacht’ in combinatie met ‘handen’ speelt in beide gedichten een rol. In Bloei 4
en nacht de weerklank van den roep der handen blijft nacht zelfstandig; in Das Tor
3 das abend hängt an unsre hände is de avond aan de gelieven ondergeschikt.
6. Ook de functie die de vrouw vervult in beide gedichten, verschilt.
In Bloei staat vrouw 2, 9 tegelijk voor de vrouw in het algemeen en voor een
specifieke vrouw in zoverre het om een bepaalde belevenis gaat - in Das Tor wordt
zij aangesproken met du, de relatie is persoonlijker, niet meer algemeen. Men
vergelijke bv. ook in dit verband enerzijds Vrouw en anderzijds Bloesem, Blauwe
Tocht, Invocatio: de vrouw in ‘RS’ is een fataal wezen, waarmee alleen een relatie
van kortstondige sexuele aard gelegd kan worden - in ‘DK’ is de vrouw de persoon
die behalve extase ook rust schenkt.
In beide gedichten komt dit tot uiting: stranden 8 - zerschellen 11. Maar in Bloei
loopt de extase stuk op het wantrouwen van de ‘ik’; in Das Tor maakt het felle geluk
plaats voor kalm geluk, rust. De vrouw in Bloei heeft zoals hierboven is opgemerkt,
een ambivalente waarde: zij wordt positief èn negatief ervaren en is tegelijk één
vrouw en de vrouw in het algemeen; Das Tor eindigt met du, de vrouw blijft hier
zichzelf gelijk.
7. Kosmische vergroting in Bloei, aardse vergroting in Das Tor. Een duidelijk verschil
tussen ‘Ruimteschemer’ en ‘Droomkristal’ komt hierin tot uiting. In Bloei is de
vergroting subjectief, door de vrouw op gang gebracht: firmament 2, sterren 3,
hemelbruggen 6, maanzeil 7.
De ‘ik’ wordt vergroot, de vrouw alleen in functie van de vergroting van de ‘ik’.
In Das Tor is het vooral de vrouw die in het alma mater-beeld 13-15 wordt vergroot.
Cf. himmel 14 met hemelbruggen, een landschapsbeeld tegenover kosmische
metaforen.
8. Beide gedichten hebben synesthetische metaforen, maar Das Tor 1, 5 en ev. 9 zijn
simpeler en overtuigender in hun functie van totale directe weergave van velerlei
gevoelens, dan Bloei 4 waar een ingewikkelde gang van zaken wordt beschreven.
Chiffren vinden we alleen in Das Tor 4 o, blauer wind. Marsman gebruikte
kennelijk voor 1921 geen chiffren.
9. Een overeenkomst daarentegen ligt in de meerwaarde van Bloei 3 bloeds en Das
Tor 5 bluts. Zelfs de constructie met het bezittelijk voornaamwoord komt overeen:
den gang mijns bloeds en die stimme meines bluts.
10. Op het terrein van de meerwaarden zijn er nog complexer overeenkomsten. Bloei
en Das Tor hebben dezelfde meerwaardesferen, nl. ‘bloei’ en
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‘stroom-/boot’-metaforiek. Binnen het gebruik van deze meerwaardesferen zijn er
echter verschillen.
a. In Bloei worden beide sferen na elkaar gebruikt. Het ‘bloei’-stadium (1-3) gaat
vooraf aan het ‘stroom’-stadium (6-8). In Das Tor worden de stadia in de
beleving niet met afzonderlijke metafoorsferen beschreven: strömen 2, blühen
5,
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b.
c.

d.

e.

boot 7 vv. en weer blühend 14. Men krijgt de indruk dat ‘bloeien’ en ‘stromen’
door elkaar gebruikt worden; de woorden met meerwaarde zijn verder
losgekoppeld van een vaste connotatie dan in Bloei het geval was.
In Bloei worden de meerwaarden complexer gepresenteerd, in samenstellingen:
maanzeil, stroomlijf, hemelbruggen.
Ten derde hebben de meerwaarden in Bloei explicatieve en illustratieve waarde:
ze verhelderen de anecdote, maar blijven losse directe metaforen uit een bepaalde
emotionele sfeer. In Das Tor daarentegen vormen ze een zelfstandig
functionerende metaforische laag. De meerwaarden maken het vers
polyinterpretabel, en functioneren daardoor dubbel: anecdotisch als verhaal van
een boottocht en metaforisch als verhaal van een coïtus (zie het herhaalde ‘boot’
7 en de regel wit tussen 12 en 13). In Das Tor wordt het sexuele gebeuren
openlijker beschreven dan in Bloei. Het verschil is natuurlijk niet esthetisch
relevant, maar hieruit blijkt wel dat de meerwaarden in Das Tor functioneler in
de structuur verankerd zijn; het materiaal was Marsman vertrouwder, zodat het
wellicht daardoor meer kon worden geïntegreerd.
Ten vierde worden de meerwaarden in Das Tor in verband met beide gelieven
gebruikt: strömen 2 is niet afhankelijk van de geliefde alleen, ook de man
‘bloeit’: blühend steigt die stimme meines bluts 5.
In Bloei is bloeit afhankelijk van vrouw en de rest is daar een gevolg van, de
‘ik’ is voor de beleving van de extase afhankelijk van de vrouw.
Das Tor is ook hierin zelfstandiger, dat strömen 2 en blühend 5 chiffrewaarden
naderen! Dit op zichzelf wijst al op een ontwikkeling, dezelfde woorden
ontwikkelen zich uit een vroegere meerwaarde naar bijna-chiffre.

Zo zagen we behalve een groot aantal overeenkomsten, belangrijke verschillen tussen
de gedichten. Das Tor bleek minder duister30. maar bij nader inzien niet minder
complex.31. Expressionistische procédés als het typisch gebruik van o, en, en chiffren
worden in Bloei nog niet gehanteerd.32.
De houding ten opzichte van de vrouw heeft zich gewijzigd van achterdocht naar
vertrouwen,33. de ik is zelfstandiger en de vrouw wordt persoonlijker gezien.34.
Kosmische vergroting van de ik maakt plaats voor aardse vergroting van de vrouw.35.
De meerwaardesferen in Das Tor zijn minder nadrukkelijk gescheiden en daardoor
losser gemaakt van hun betekenis, ja neigen zelfs tot chiffre; hoewel ze minder
complex worden gepresenteerd36. functioneren de meerwaarden zelfstandiger37. en
zijn ze meer geïntegreerd.38.
Hiermee is aangetoond dat er tussen Bloei (1919/20) en Das Tor (1921) een
bepaalde ontwikkeling heeft plaatsgevonden - wat natuurlijk niet wil zeggen dat het
laatste vers beter is dan het eerste.

2.2 Vergelijking van Einde (‘RS’) en Amsterdam (‘S’)
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Einde en Amsterdam hebben minder gemeen dan Bloei en Das Tor. De
overeenkomsten liggen hier meer op thematisch terrein, nl. in de verschillende vormen
van eenzaamheid en de ruimtebeleving.
1. De vorm van eenzaamheid die Einde kenmerkt, is wat 5 en 6 betreft niet helemaal
representatief voor ‘RS’. 1-5 vertonen wèl het typisch kosmische isolatiegevoel dat
in ‘RS’ als herhaaldelijk terugkerend motief optreedt.
Typisch voor ‘RS’ is in Einde 't zich afzetten tegen de tijd: de ik staat boven de
tijd (den geur der eeuwen puur 5).39. Ook de pessimistische visie op de tijd die in
Einde tot uiting komt is aan ‘RS’ niet vreemd.40. Het gevoel van ‘Spätheit’ in 6
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en 7 een late, smalle bloem, / op den verloomden maatslag van den tijd - vinden we
elders in ‘RS’ niet.41. Daartegenover beleeft de ik in Amsterdam een volkomen andere
vorm van eenzaamheid.
In Einde wordt de eenzaamheid in twee fasen beleefd: 1-5 staan in contrast tot
6-7. In Amsterdam is dat niet zo.
In Einde is de eenzaamheid inherent aan de figuur van ik (Terzij de horde 1); in
Amsterdam is eenzaamheid onontkoombaar, veroorzaakt door het ‘decor’ (op het
gevoel van onwezenlijkheid dat ontstaat door verft, gevaar en maan werd in de
interpretatie gewezen) - terwijl de ik in Einde niet van buitenaf wordt bedreigd.
De ik in Amsterdam heeft een ander karakter: deze is willoos (in); doelloos
(verloren); krachteloos, ten ondergang gedoemd, niet in staat zijn stempel te drukken
op de omgeving die geen weerklank geeft (echoloozen); en aarzelend (schuifel,
schuivend). Deze eigenschappen zijn te dwingender door de cyclische wijze waarop
hetzelfde gebeuren zich elken nacht afspeelt.
Einde heeft met Amsterdam gemeen de afwezigheid van weerklank (nooit gleed
etc.) maar de oorzaak hiervan ligt in de ik zelf. In Einde worden twee kanten van
eenzaamheid belicht: de onbereikbaarheid in 4-5 (steilte van mijn schemernacht) en
de onaantastbaarheid in 6-7.42.
In Einde is wel sprake van de eventuele, maar niet gegeven mogelijkheid van
contact: bloemsignaal, en ook de wijze waarop communicatie zou kunnen worden
verwacht (gleed, bloem-) wordt aangegeven. Overigens ligt hier ook een ander verschil
in ontwikkeling: in Amsterdam vinden we geen ‘geheimtaal’ meer, in Einde
bloemsignaal en bloem.
Ook de lyrische situatie van de twee gedichten komt overeen: beide zijn
ik-gedichten, waarvan Amsterdam helemaal objectief is43. terwijl Einde 6-7 wel
objectief zijn, maar 1-5 subjectief.
De ik in Einde wordt tweeledig uitgewerkt; enerzijds beheerst hij tijd en ruimte,
anderzijds is hij er van afhankelijk. Alleen afhankelijkheid wordt in Amsterdam
belicht, maar op een andere wijze: de ik wordt daar geplaatst tussen maan en ruimte.
Amsterdam presenteert hiermee een veel algemeen-menselijker aspect: de machteloze
mens die, in de lege kosmos, zinloos cyclisch handelt. In Amsterdam vinden we geen
expliciete emotie, meningen of gevoelens, alleen ‘feiten’.44.
Deze objectiviteit treedt in Einde alleen in 6-7 op, maar zelfs daar wordt het motief
kosmisch uitgewerkt45. ook al is er verkleining: drijf staat tegenover de kosmische
noties in 4-5; en tegenover puur: de ik is in 6-7 niet meer actief.
2. De ruimtebeleving wordt in Einde gekoppeld met een tijdsbeleving46.: ‘ik in mijn
schemernacht beheers aan de ene kant de tijd en ruimte, ben aan de andere kant van
tijd en ruimte afhankelijk’.
In Einde treffen we twee verschillende kosmische belevingen aan, cf. gewelfd
tegenover drijf.
Nu speelt ‘tijd’ in Amsterdam ook een rol, maar een andere: de tijd is daar de
cyclus waaraan de ik protestloos onderworpen is: elken nacht na middernacht;
wenteltrap.
In Einde treedt kosmische vergroting op: gewelfd over den rand der ruimte - in
Amsterdam alleen projectie van de angst van de ik: ontstelde ruimte. In Amsterdam
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zijn ik en ruimte in gelijke mate bevreesd, maar er is geen verbondenheid - in Einde
is de ruimte tot tweemaal toe het element waarin de ik zich thuisvoelt (puur, drijf).
Een groot verschil.47.
In Einde is de ruimte niet beangstigend, in Amsterdam wel: hemelschuinte,
wenteltrap. In Amsterdam is de ruimte normaler van proporties; het uit-
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gangspunt is een gewone ruimte die visionair wordt: 1 beschrijft een herkenbare
scène met maan en gracht; Amsterdam heeft ook anecdotisch materiaal - terwijl in
Einde de ruimte gekarakteriseerd wordt als het element van de ik: in ‘RS’ voelt de
ik zich met de ruimte vertrouwd, in de ‘Seinen’ treedt een algemenere, normaal
menselijke ruimtebeleving op.
De ‘nacht’ heeft in beide verzen een verschillende functie. schemernacht in Einde
behoort de ik toe (ìs misschien zelfs deze ik) - nacht in Amsterdam behoudt de notie
‘tijd’. schemernacht is een centraal woord, dat functioneert als karakteristiek voor
de ik èn als plaatsbepaling.48. Alle woorden die op menselijke zaken betrekking hebben
worden vervormd door middel van ‘geheimtaal’: gewelfd is een vergroting; men lette
in dit verband ook op bloem, horde, bloemsignaal. In Amsterdam is het niet de ik
maar de scène die onwezenlijk wordt gepresenteerd: verft doet toneelmatig aan en
maakt visueel. Amsterdam wordt ook van de aarde uit gezien; weliswaar is
hemelschuinte een overgang van aards naar kosmisch niveau maar het visuele beeld
blijft van de aarde uit waargenomen. Het gevaar van de maan groeit tot kosmische
proporties - maar de vreemdheid in Amsterdam komt van buitenaf, niet van binnenuit.
Ten slotte wordt de ruimte in Amsterdam geconcretiseerd (wenteltrap) en ev.
bezield (ontstelde). Door de ruimtemetaforen wenteltrap en hemelschuinte wordt
een indruk van geslotenheid gewekt. In Einde is de ruimte oneindig.
Concluderend kunnen we stellen dat, zowel wat betreft de eenzaamheid als de
ruimtebeleving zich duidelijke verschillen voordoen die typerend zijn ook voor andere
verzen uit de beide afdelingen ‘RS’ en ‘S’. Het jeugdig kosmisch élan is in de ‘Seinen’
verdwenen, terwijl in plaats daarvan meer geprobeerd wordt een expressie van een
scène dan van een ik te geven. Het centrale punt is verlegd van allesbeheersend ik
naar de, de emoties en gevoelens conditionerende, omgeving.

2.3 Vergelijking van Bloesem (‘DK’) en Delft (‘S’)
In Bloesem en Delft constitueert de ‘nacht’ een belangrijk motief, dat echter tweemaal
op verschillende wijze wordt uitgewerkt. Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen
dat Bloesem in drie fasen verloopt. Bloesem 1-7 vormen een natuurbeschrijving met
overwegend noties van ‘zachtheid’ en ‘rust’. Dit gedeelte is qua sfeer het best met
Delft te vergelijken, waarin naast de notie ‘verval’ ook noties van ‘zachtheid’ en
‘rust’ optreden.
We zullen onderzoeken wat met de woorden ‘nacht’ en ‘donker’ gedaan wordt in
beide gedichten, en vervolgens proberen hun functie binnen de structuur van de
respectieve verzen vast te stellen.
1. Het woord ‘nacht’ wordt in Bloesem vaak gebruikt.49.
vloeren van den nacht 1: in een concretisering wordt nacht driedimensionaal
gemaakt; ‘oneindigheid’ wordt ermee uitgedrukt. dit donkre nachtland 3: dit verkleint
het beeld uit 1, en maakt het tot iets eindigs (tegenover Oneindig 1); de parafrase
‘land dat de nacht toebehoort’ is wel in overeenstemming met het vloeren-beeld. De
samenstelling werkt de relatie tussen ‘land’ en ‘nacht’ in 1 uit door middel van een
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terugwijzing. Toch is er verschil tussen 1 en 3: in 3 treedt bezieling van nachtland
op, door droomend 2.
donkers 5: het weggelaten lidwoord verzelfstandigt ‘donker’. zoomen bepaalt de
ruimte, die in 1 Oneindig was, en in 3 al kleiner werd, tot de horizon. Gaandeweg
wordt de ruimte die door ‘donker’ en ‘nacht’ wordt beheerst, specifieker. zachte is
gerelateerd aan droomend, bruinen vrede, warmen schoot, paarlen licht: noties
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van ‘zachtheid’ overwegen in de ‘nacht’ zoals hij in deze eerste regels wordt
gepresenteerd.
wankelenden boog der nacht 7: de dynamiserende metafoor wankelenden
doorbreekt de gemeenschappelijke notie van ‘zachtheid’ die in de beschrijving tot
nu toe werd aangetroffen. wankelenden is, tenzij beschouwd als voorafschaduwing
van wat in 8 vv. gaat gebeuren, niet erg integrabel. nacht wordt hier weer
geconcretiseerd, nu als boog. Het beeld is visueel, meer twee- dan driedimensionaal.
Maar tesamen genomen hebben de ‘nacht’-beelden in 1-7 een sterk ruimtelijke inslag.
als gij den avond om uw schouders plooit 8: Het tweede gedeelte van het vers
opent met een reductie van het motief ‘nacht’; de avond wordt ondergeschikt aan de
vrouw in een pejoriserende concretisering. In 9 nachtelijk ivoor wordt ‘nacht’ gebruikt
om de schoonheid van de geliefde te beschrijven. Weer wordt ‘nacht’ tot een attribuut
gereduceerd.
In 17-18 is nacht een vrouw, in een allegoriserende personificatie. De notie ‘tijd’
speelt hier een rol: het wappren van haar grijzen mantel wordt gesteld tegenover
den loomen stap der eeuwigheid.
In 20 wordt de allegorie verlaten, alleen tijdsduur blijft relevant: aan haar eind.50.
In totaal treedt het motief in Bloesem acht maal op, en keer op keer wordt het
verschillend uitgewerkt. Het resultaat is een verrassende beeldopeenhoping. Wanneer
we bedenken, dat het gedicht in drie fasen verloopt, kunnen we de ‘nacht’-beelden
in drie groepen plaatsen. Dan blijkt dat ‘nacht’ in 1-7 objectief wordt gepresenteerd
en ruimtelijk voorgesteld, het ‘land’ maakt er deel van uit; ‘nacht’ staat
geconcretiseerd voor de ruimte, en de rust waarin het landschap verkeert. In 8-16,
regels die subjectief en van buitenaf gepresenteerd worden, is de nacht ondergeschikt
aan de vrouw, een attribuut dat haar schoonheid releveert. De ruimtelijke functie is
verdwenen, er treedt reductie op van het motief ten voordele van de vrouwenfiguur
die de totale ruimte in beslag neemt. ‘Nacht’ en ‘rust’ maken plaats voor kleur en
bloei; tussen 1-7 en 8-16 bestaan een groot aantal contrasten: gekerfd, slaan, spant,
blauwen, witten, bloei, witten geur en wijn tegenover Oneindig [...] vloeren, droomend
bruinen vrede, donkre nachtland en warmen schoot. 17-23 worden van binnenuit
gepresenteerd. De gelieven nemen beiden normale proporties aan, de nacht is een
zelfstandige entiteit waarbij het tijdskarakter een rol speelt.
‘Nacht’ in Bloesem blijkt een cumulatief structuuraspect, dat per fase verschillende
functies uitoefent.
2. nacht en donker in Delft formeren een van de drie motieven waaruit het gedicht
is opgebouwd. We vinden noties van ‘zachtheid’: Sluimer 1; zacht 2; verzonken 8;
spon 11-14; en van donker: Sluimer 1; donker 4; nacht 5; donker 15. Deze noties
troffen we ook in Bloesem aan, zelfs in combinatie, cf. Bloesem 5 en Delft 2, 4. Maar
Delft wordt bovendien gekenmerkt door ‘verval’ en dood: dood 1; verdronken 3;
groene dood 6; 7-8; blinde 9; waanzin 10.
Uit Delft kunnen we niet een enkel motief losmaken zonder de structuur van het
gedicht onrecht te doen; Delft heeft een minimum aan woorden die inhoudelijk
optimaal vervlochten zijn en tesamen één totaalindruk geven. Daartegenover heeft
Bloesem een grote woordenrijkdom en een veelheid van indrukken, ook binnen de
afzonderlijke fasen.
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De combinaties van de motieven in Delft zijn steeds gelijk, ze worden niet met
verschillende poëtische middelen uitgewerkt, als in Bloesem (bezieling, concretisering,
personificatie).
De polyinterpretabele regels 2-4 waarin zowel zacht als verdronken als donker
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apart èn gecombineerd met een of twee van de beide andere woorden te interpreteren
zijn, onthullen het procédé hier: juist de maximale combinatie van een minimum aan
woorden is verantwoordelijk voor de totaalindruk, terwijl Bloesem voortdurend
expliceert in een barokke woordenrijkdom en complexe beeldvorming.
De inhoudelijke vervlechting van de drie motieven wordt in Delft ondersteund
door een klankvervlechting: donker-verdronken-verzonken-geflonker; nacht-zacht
(tweemaal) en dood (tweemaal). Er is veel rijm in Delft. In Bloesem wordt gewerkt
met een andere vorm van herhaling, nl. met stapeling van beelden. Behalve ‘nacht’
is er ook ‘schemer’ (tweemaal); in 1-3 een beeldopeenhoping met het begrip ‘land’
als centrum; sterrenbloesems waar eerst de notie ‘geluid’ wordt geactueerd in ruischen
waarop het woord door dauwt concreet gemaakt wordt en het auditieve effect weer
verloren gaat; het driemaal herhaalde ‘schrijden’ met de metaforisch karakteriserende
woorden scheemrend, omdroomde en warme (en een vierde maal in contrast - wat
jammer is: schrijdt de nacht); en ten slotte ‘droom’, waar de beeldopeenhoping
evenals bij ‘nacht’ een geledende functie heeft: in droomend bruinen vrede voor het
landschap, in droom der wimpers en omdroomde schreden voor de vergroting van
de ‘U’, en uiteindelijk is ‘droom’ in droomend zeil en Drooms omfloersde kust een
toevlucht voor de gelieven tegen de nacht.
Tegenover de woord- en klankherhaling in Delft doet Bloesem overdadig aan.
Deze tegenstelling is karakteristiek voor het verschil tussen ‘Droomkristal’ en de
‘Seinen’: complexe beeldvorming en lange regels aan de ene kant tegenover uiterste
eenvoud en regels van één woord aan de andere.
In Delft wordt ook een optimaal gebruik gemaakt van anecdotisch materiaal: ‘het
is nacht’, en ‘er is een indruk van verval’, en ook de blinde non en de gracht zijn
functioneel.51.
Dit gebruik van anecdotisch materiaal is kenmerkend voor de ‘Seinen’; in ‘DK’
speelt het anecdotisch uitgangspunt over het algemeen een veel ondergeschikter rol.
In Bloesem draagt ‘nacht’ eigenlijk alleen bij tot de anecdote in 1-7, daarna staat de
‘nacht’ in functie van de liefdesbeleving en van de vrouw - hetgeen typerend is voor
‘Droomkristal’ waarin de vrouw voortdurend met landschappelijke attributen wordt
gekarakteriseerd.
Concluderend komen we tot de volgende verschillen: in Delft is de ‘nacht’ een aspect
van de anecdote, één van de drie herhaalde motieven, onmisbaar voor de sfeer en de
totaalindruk. In Bloesem heeft de ‘nacht’ drie functies, in elke fase een andere; terwijl
binnen de fasen nog beeldopeenhoping plaatsvindt. Vooral in de tweede fase (8-16)
wordt ‘nacht’ illustratief gebruikt. In het hele gedicht verloopt het poëtische spel met
‘nacht’ parallel aan de zich wijzigende visie van de ‘ik’.
Het gebruik van het motief ‘nacht’ is karakteristiek voor een aantal verschillen
tussen ‘Droomkristal’ en de ‘Seinen’.

3 Conclusies
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In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd aan te tonen dat er binnen de bundel Verzen een
zekere ontwikkeling is - waarbij de term ‘ontwikkeling’ niet mag worden opgevat
in de zin van ‘progressief’. Vergelijking van de verschillende afdelingen (‘RS’, ‘DK’
en ‘S’) leverde een aantal aanzienlijke verschillen op. Ook bleek, dat enkele gedichten,
met name Vlam en Wacht, overeenkomsten met ‘DK’
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vertoonden ondanks hun groepering in ‘RS’.
Een confrontatie met biografisch materiaal van Lehning resulteerde in een
vaststelling van de volgorde van ontstaan, die bevestigde dat Vlam en Wacht van
latere datum zijn dan de overige gedichten uit ‘RS’.
Marsmans indeling bleek hoofdzakelijk op thematische gronden te zijn gebaseerd,
grosso modo resp. kosmiek, vrouw en stad.
In de tweede paragraaf werden driemaal twee gedichten uit telkens twee afdelingen
met elkaar vergeleken, waardoor de resultaten van de eerste paragraaf konden worden
bevestigd en een aantal reeds genoemde maar ook nog een aantal andere verschillen
tussen de afdelingen op immanente wijze werden aangetoond.
In het volgende hoofdstuk zal worden onderzocht of en in hoeverre poëtische
verschijnselen uit het (expressionistische) tijdperk waarin de Verzen tot stand kwamen,
relevant zijn voor hun vormgeving en structuur.

Eindnoten:
1. Wanneer ik spreek van ontwikkeling, bedoel ik daarmee niet een evolutie van slechte naar
goede gedichten. De ‘Seinen’ zijn niet noodzakelijkerwijs beter dan de gedichten uit
‘Ruimteschemer’. Met ontwikkeling wordt veeleer ‘verandering’ bedoeld; de term is niet
normatief. Zo stelt Peyre (‘A Glance at Comparative Literature in America’ p. 5): ‘The notion
of evolution, and even that of Hegelian becoming, have caused much havoc in literary studies.
Neither genres nor individual authors necessarily evolve or “become”. Any life of any worth
is marked by a few crises or sudden aboutfaces from which one emerges a different being.’
2. H. Marsman: Poëzie; Amsterdam/Bilthoven 1938. De basis van deze indeling werd al in de
Verzen en in Paradise Regained gelegd. Het eerste deel van Poëzie is ingedeeld in drie periodes,
waarvan de eerste in de inhoudsopgave de jaartallen 1919 tot 1926 meekrijgt (p. 187-188). Deze
eerste periode is in zes afdelingen verdeeld. De eerste drie daarvan zijn globaal gezien een
herdruk van de Verzen, de vierde een van de bundel Penthesileia uit 1925, en de laatste twee
van de gedichten die voor het eerst nieuw in Paradise regained, een verzamelbundel uit 1927,
verschenen.
Marsman zelf schrijft in een brief aan Minderaa: ‘Men doet te vaak, ik vrees onder mijn suggestie
(vooral van de groepsindeling in Paradise Regained) alsof er een volmaakt organische
ontwikkeling in zit. Voor mij is die dikwijls zoek, en het geheel een wanhopige heterogene
warboel.’ (Minderaa: ‘Een herinneringsbeeld’ p. 63).
3. Het is in dit bestek niet mogelijk de ontwikkeling buiten de bundel te onderzoeken. Het zou
een interessant onderzoek zijn.
Zo is bv. Ik die bij sterren sliep uit Tempel en Kruis te vergelijken met de eerste afdeling van
Verzen; zo kan men de ontwikkeling van de chiffren en andere expressionistische kenmerken,
die vrijwel in het hele oeuvre blijven optreden, onderzoeken; zo zouden de invloed van Heym
die toeneemt na 1923 in Porta Nigra, en de invloed van Trakl en Lasker-Schüler in Penthesileia,
en wat Trakl betreft ook in Paradise regained kunnen worden getraceerd, enz. Maar dergelijke
onderzoeken zouden in deze studie slechts ornamenteel zijn; de latere verzen, zonder eigen
interpretatie, zouden slechts als vergelijkingsmateriaal aan bod kunnen komen. Alleen de
elementen die ze gemeenschappelijk hebben met de ‘Verzen zouden kunnen worden bestudeerd,
de gedichten zelf zouden geen eigen aandacht krijgen. Dit laatste feit pleit ook tegen een
vergelijking met Voorpost. Evenmin onderzoek ik hier de varianten die van de gedichten uit
Verzen bestaan. Meestal zijn ze, voorzover interessant, in de noten bij de interpretaties
toegevoegd.
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4. Deze titels zijn overgenomen uit de bundel Paradise regained, Utrecht 1927. Ze worden gebruikt
omdat door de in de ‘Verzen’ gehanteerde betiteling met romeinse cijfers I, II en III verwarring
kan ontstaan. ‘Ruimteschemer’ wordt afgekort als ‘RS’, ‘Droomkristal’ als ‘DK’, en de ‘Seinen’
als ‘S’.
5. Van Ostaijen was een van de weinigen die met het oog op Marsmans ontwikkeling op deze
driedeling inging: ‘toen de eerste bundel “Verzen” (1923) verscheen, werden de drie afdelingen
[...] - wellicht chronologisch - gerangschikt [...].
De gedichten uit “Ruimteschemer”, vooral dan “Verhevene”, “Vrouw” en “Heerser” staan,
voor mij, te dicht in de buurt van een nog niet lang overwonnen esthetiek, zij zijn te opzettelijk
“verheven”, ik zou haast willen schrijven, te zeer van meet-af meesterwerk. De kosmiek ervan
is te aprioristisch en staat te eenzijdig op een overdrijving van het superbe: “Verhevene”, zo
heet één van de gedichten, “Heerser” een ander. Doch daarna komt er, te zamen met een techniek
die soepeler wordt, vooral in “Schaduw” en “Wacht”, meer ruimte in deze voorstelling door
het afleggen van deze al te benauwende zekerheid. Daarna bewijst “Droomkristal” een grote
lyrische vooruitgang; in een vers als “Virgo” treft reeds de losheid van het beweeg van het vers,
tegenover een gezwollenheid waarvan sommige gedichten uit de eerste afdeling niet vrij zijn.
[...] Veel werd er echter gewonnen doordat de overdrijving, de vermenigvuldiging en het
opzettelijke plaats maakten voor zintuigelijk meer beproefde middelen. [...] In “Droomkristal”
komt Marsman reeds terug van de vermenigvuldiging van “Ruimteschemer”.
De gedichten van “Seinen” blijven, voor mij, ook thans nu ik, vier jaar na het verschijnen van
de eerste uitgave, op een afstand sta die de optiek van de geestdrift verbreekt, hun volle waarde
behouden. Daarnaast zijn zij nu geworden tot het allerbeste van een periode: zij behoren tot de
weinige expressionistische gedichten die niet staan op een hypertrofie van de wil en een atrofie
van het technische kunnen, een zeldzaam voorbeeld van evenwichtig expressionisme. Het pathos
dat gedichten als “Fort” (dat vroeger niet zo goed “Scheveningen” heette) en “Delft” beheerst,
is technisch even sterk gerealiseerd als het in de ontroering sterk werd geleefd. En daarbij
behoren “Delft” en vooral “Weimar” tot de meest visioenaire, om met Rilke te spreken, tot de
meest ervaringvolle, de waarste gedichten van de Nederlandse poëzie. Verder, hoe eenvoudig
deze middelen, maar ook hoe lyrisch echt: de woordeschat van het “verhevene” wordt verlaten
voor een reeks woorden van meer alledaagse resonantie, de beelden verschijnen minder episch,
meer lyrisch, meer arbitrair, maar ook directer; de syntaxis is plotseling tot uiterste eenvoud
gereduceerd; tegenover de zinneconstructies staat nu de kracht van het enkele woord of de op
een enkel woord gebaseerde korte zin. De voorstelling wordt in een “prent” gerealiseerd, een
prent voor de oren. Maar het blijft daarbij zeer gebonden zonder pathetische afwijkingen. Het
is verbazend hoe deze gedichten het uithouden.’ (‘Marsman of vijftig procent’, p. 344-346).
6. Lehning Vriend p. 81-102.
7. In Paradise Regained is de afdeling ‘Ruimteschemer’ gehandhaafd, alleen zijn Vlam en Stroom
weggelaten, en Heerscher werd na Vrouw toegevoegd. In Poėzie (1938) is de positie van
Verhevene en Vlam verwisseld, Stroom blijft weg, de afdeling is verder ongewijzigd. Wat betreft
‘Droomkristal’ zijn in Paradise regained Robijn en Das Tor weggelaten, in Poëzie bovendien
ook nog Smaragd. De ‘Seinen’ missen in Paradise regained en Poëzie Nachttrein, maar hebben
er Stralsund bij. (Dit overzicht neemt geen varianten in overweging: zo zijn bv. Verhevene en
Bloesem bekort, en Scheveningen heet Fort). Sommige gedichten worden weggelaten en andere
toegevoegd, maar noch in Paradise regained noch in Poëzie werd een vers van de ene afdeling
naar een andere verplaatst.
8. Lehning Vriend p. 170-176.
9. De cijfers geven de volgorde in de Verzen aan.
10. Schaduw is waarschijnlijk het oudste vers in de bundel. Zie Vriend p. 88.
11. Berlijn staat in de eerste groep van 1922 tweemaal vermeld. Ook zijn er twee groepen waar
1922 boven staat. Dit berust op drukfouten.
12. Lehning Vriend p. 82 (het citaat staat bij Lehning cursief).
13. Zo is bv. Blauwe Tocht ontstaan uit een vroeger gedicht Tocht van 1919, blijkens Vriend p.
172, en p. 63, uit een brief van Marsman: ‘Het lijkt ten deele op mijn vroegere “Tocht” -’.
14. Vriend p. 164-169.
15. Vriend p. 27.
16. Een onderzoek van het niet-nevenschikkend gebruik van en in de tweede regel van een gedicht,
en in mindere mate een onderzoek naar het typisch gebruik van o als uitroep, zou hetzelfde
resultaat opleveren.
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17. Overigens gebruikt Marsman later weer wel chiffren. Een voorbeeld: De Blanke Tuin.
(Penthesileia) 5-6: 't scheemrend woord / van uw erbarmend zwijgen.
18. Geen van de onderzoekers van Marsman's poëzie, behalve misschien Lehning, heeft enigszins
diepgaand aandacht besteed aan groepsverschillen op basis van de chronologie. Zo is bv. de
indeling van Verbeeck uitsluitend thematisch: in zijn eerste hoofdstuk ‘De Zongedichten’
bespreekt hij Vlam, Gang, Verhevene, Schaduw, Wacht, Einde, maar betrekt er ook bijna alle
‘Seinen’ bij: Val, Bazel, Hiddensoe, Potsdam, Amsterdam, Weimar, Delft, Fort (p. 18 v.v.).
19. Ook wat betreft de ontwikkeling in metaforiek van van naar is - zie hoofdstuk IV 2.2.
20. Zie hoofdstuk V.
21. Uiteraard hebben de ‘Seinen’ (behalve Nachttrein en Val) een ander gemeenschappelijk kenmerk,
nl. hun expliciete relatie met de werkelijkheid als uitgangspunt, zoals uit de titels, die aan
bestaande steden refereren, blijkt. Ook op basis hiervan zou men de Verzen kunnen indelen:
‘RS’ pretendeert deze relatie absoluut niet te leggen, ‘DK’ ten dele.
Op de kwestie van de relatie met de werkelijkheid en het anecdotische uitgangspunt van de
‘Seinen’ kom ik in hoofdstuk VI nog terug.
22. Schaduw heeft geen woorden die ruimte of tijd aangeven.
23. Robijn en Madonna hebben geen ruimte- en tijdwoorden.
24. Zie het Glossarium bij ‘vergroting’, ook m.b.t. het verschil tussen ‘aardse’ en ‘kosmische
vergroting’.
25. In Weimar kan men nauwelijks van ruimte spreken.
26. Elk gedicht uit de ‘Seinen’ als geheel verwijst niet naar de in de titel genoemde stad in onze
werkelijkheid. De naam van een stad is en blijft materiaal dat eerst in het gedicht en door het
gedicht zijn waarde krijgt. Zie hfst. IV 1.1., waar ik naar aanleiding van de metafoor op dit
referentieprobleem zal ingaan.
27. Een dergelijke vergelijking richt zich op de verschillen tussen twee gedichten, en niet primair
op de gedichten zelf. Ik verwijs daarom dan ook naar de interpretaties als de basis waarop deze
vergelijkingen berusten.
28. Zie hfst. III 2.2.1, waar Trakls gebruik van ‘o’ wordt behandeld.
29. Hetzelfde gebruik van en vinden we in Vlam, Wacht, Bloesem. Ditzelfde ‘en’ bij Trakl bv.:
Sonne, herbstlich dünn und zag, / Und das Obst fällt von den Bäumen; en Sterbeklange von
Metall; / Und ein weisses Tier bricht nieder. (In den Nachmittag geflüstert 1-2 en 5-6, p. 30).
30. Zie 2.1.1 en 10 b
31. Zie 2.1.10 c
32. Zie 2.1.2, 3 en 8
33. Zie 2.1.4, 5 en 7
34. Zie 2.1.4, 5 en 6
35. Zie 2.1.7
36. Zie 2.1.10 a en e
37. Zie 2.1.10 e
38. Zie 2.1.10 c
39. Cf. bv. Verhevene 1-2 Eeuwen [...] zijn fundament: en Stroom 11 verleden zuigt zich aan zijn
duister vast.
40. Verhevene 3 denkgedrocht; Stroom 4 vergane eeuwen aan verwijde flank; Wacht 2 en
eeuwigheden breken.
41. In enigszins andere vorm wel in Wacht, dat chronologisch echter in de ‘DK’-periode thuishoort.
42. Zie de interpretatie.
43. Het karakter van de ‘Seinen’ in 't algemeen is zo objectief mogelijk.
44. Kenmerk van de ‘Seinen’ is een poging tot visie in plaats van emotionele betrokkenheid.
45. Zoals in ‘RS’ past.
46. In ‘RS’ worden ‘tijd’ en ‘ruimte’ vaak verbonden.
47. De overgang tussen een ‘ik’ die zich in de ruimte thuisvoelt, en de ik die dat niet meer kan, ligt
in Wacht.
48. Zie interpretatie.
49. Het woord ‘schemer’ wordt vanwege de chiffrewaarde niet in dit onderzoek betrokken, aangezien
de waarde afwijkt van de betekenis en ‘schemer’ in de Verzen meestal niet met ‘nacht’ te maken
heeft.
50. Opmerkelijk is, dat de nacht hier nog steeds vrouwelijk is; ook in 7 lezen we trouwens al der
nacht.
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51. Overigens is het Trakliaans neoromantische ‘verval’ in Delft kenmerkend voor een andere
expressionistische trek die echter niet relevant is voor de ontwikkeling. In Virgo vinden we
hetzelfde.
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II Periodeverschijnselen
1 Periode
1.1 Het begrip periode
Wil men literaire werken als zodanig interpreteren en evalueren, dan is kennis van
het werk van tijdgenoten en van de literaire traditie mede een vereiste.
Ook een ergocentrische literatuurtheorie kan het in dit opzicht niet zonder de
literatuurgeschiedenis stellen. Wat Teesing zegt omtrent de filoloog, geldt evenzeer
voor de interpretator:
Dem Philologen liegt es ob, das dichterische Kunstwerk in seiner
Totalität [...] und in seinen Einzelheiten sichtbar zu machen. Dazu braucht
er die Geschichte, die ihm das notwendige Vergleichsmaterial an die Hand
gibt und ihm in ihrer epochalen Gliederung die qualitative Verschiedenheit
der Zeiten vor Augen führt, ihn folglich davor behütet, die Dichtung
früherer Zeiten in einem schiefen Licht zu sehen. Erst indem er seinen
Text in eine literargeschichtliche Periode hineinstellt, wird dieser ihm in
seinen kollektiven Bezügen wie in seiner Einmaligkeit und
Unwiederholbarkeit verständlich werden.1.
Staiger stelt eveneens ‘dass es ein barer Hochmut sei, sich beim Erklären von
Sprachkunstwerken auf den Text beschränken zu wollen.’2.
Kent men bv. de romantraditie niet, die Sterne in zijn Tristram Shandy parodieert,
dan kan men zijn afwijkingen ervan niet begrijpen in hun inherente betekenis en
evenmin in hun inherente waarde.3. Maar ook wanneer er geen sprake is van een
parodie, dan kan de historiciteit van een literair werk ons voor problemen plaatsen,
zoals o.m. Trunz aannemelijk maakt.4.
Elk literair werk heeft uit den aard der zaak eigenschappen gemeen met andere
literaire werken. Een gedicht is herkenbaar als zodanig, omdat het bepaalde
verschijnselen gemeen heeft met andere gedichten. Maar elk gedicht heeft ook
eigenschappen die het onderscheiden van alle andere gedichten. Literatuur heeft een
collectief èn een individueel, uniek aspect. Wil men het unieke aspect belichten,
m.a.w. het werk interpreteren en evalueren, dan dient men zich eerst van het
collectieve aspect bewust te zijn. Voor men overeenkomsten kent, zijn verschillen
nu eenmaal niet herkenbaar, en dan is het unieke aspect onbegrijpelijk en adekwate
evaluatie bij gevolg onmogelijk. Om het probleem wat duidelijker te stellen geef ik
hier een voorbeeld met betrekking tot het onderzochte corpus.
Zo hebben een aantal expressionistische dichters, waartoe ook Marsman behoort,
zoals in dit hoofdstuk zal blijken, poëtische verschijnselen gemeen - verschijnselen
die men collectief-expressionistisch zou kunnen noemen.5. Deze dichters gebruiken
de kleur ‘blauw’ op een bijzondere manier. Marsman gebruikt ‘blauw’ als gelukskleur:
één blauw geluk, dat onze schreden drenkt. (Blauwe Tocht I 10).
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Maar Marsman staat daarin niet alleen. Trakl, Heynicke, Lasker-Schüler, Däubler,
Heym, Benn, om er maar een paar te noemen, doen hetzelfde.6. Het gebruik van het
woord ‘blauw’ met een waarde die aan de betekenis van het woord ‘geluk’ verwant
is, is bij Marsman dus niet bepaald uniek. Betekent dit, dat Marsmans kleurgebruik
afgeleid is van een collectief verschijnsel in expressionistische poëzie, en is de zaak
daarmee dan afgedaan? Nee, aangezien in het collectieve aspect, of dóór dit aspect
als men wil, het unieke juist zichtbaar wordt. Marsmans ‘blauw’ is níet identiek met
Heynicke's ‘blauw’; het expressionistische ‘blauw’ verklaart wellicht dat Marsman
dit woord gebruikt, maar niet de waarde ervan.
Na het vaststellen van de overeenkomst dient de onderzoeker het verschil te
bepalen: wat is het unieke aspect aan Marsmans gebruik, hoe is het geïntegreerd in
de verzen die onze aandacht hebben?
Het bepalen van overeenkomsten mag nl. niet méér zijn dan een voorstadium van
het eigenlijke onderzoek.
De literatuurwetenschap heeft zich lange tijd beperkt tot het zoeken naar en het
vaststellen van overeenkomsten. Literatuurgeschiedenis groepeert; het comparatisme
heeft zich (vooral vóór de tweede wereldoorlog) voornamelijk bezig gehouden met
het naarstig speuren naar bronnen en invloeden;7. op het terrein van de literatuurtheorie
kan de genreleer als voorbeeld gelden. Globaal gezien volgt na de tweede
wereldoorlog een reactie: het literaire werk is uniek en dient volstrekt op zichzelf te
worden beschouwd.8.
De waarheid ligt ook hier in het midden: literatuur heeft, als gezegd, een collectief
èn een individueel aspect, en aandacht voor het laatste is onmogelijk en zinloos
zonder aandacht voor het eerste.
Periodiseren is in eerste instantie de taak van de historicus.9.
Periodiseringsproblemen zijn vooral voor historici interessant. Een immanente
benadering is a priori a-historisch.
De interpretator heeft de geschiedenis echter nodig.10. Tussen beide vakgebieden
bestaat een wisselwerking: de literatuurgeschiedenis levert de interpretator
vergelijkingsmateriaal en omgekeerd kunnen interpretaties de literatuurhistoricus
helpen zinvol te groeperen; maar beide vakgebieden zijn fundamenteel verschillend
van aard en doel, en dienen elkaar daarom niet te bestrijden, maar aan te vullen. En
hoewel verklaringen van vragen als die naar het waarom van het ontstaan van een
periode tot de taak van de literatuurgeschiedenis behoren, meen ik dat een
ergocentrische benadering wel degelijk een bijdrage kan leveren aan de periodisering
van de literatuur; en wel door poëtische verschijnselen die in de teksten uit een
bepaalde periode optreden, te signaleren en te groeperen.
Teesing karakteriseert een periode als een stijl van dichten, leven en denken.12. Deze
stijl wordt nader uitgewerkt. Ik citeer:
‘Wir denken also an den Stil in dem Sinne, in dem wir gewöhnlich vom
“Zeitstil” sprechen: in diesem weitesten Sinne schliesst er die
kompositorischen, wie die sprachlichen Elemente, aber auch die Ideen
und die Denkformen einer Zeit ein. Es handelt sich dabei um eine
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umfassende, irgendwie sinnvoll strukturierte Form, eben um das, was wir
die innere Struktur einer Periode nannten’.13.
Hiermee is echter nog niet duidelijk of een bepaalde periode in de
literatuurgeschiedenis een reëel karakter heeft, of dat wij aan een ‘periode’ een naam
geven om een aantal verschijnselen overzichtelijk te kunnen ordenen. In de strijd
tussen nominalisten en realisten is het moeilijk partij kiezen.14. Landmann meent:
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‘Was eine Epoche im geistesgeschichtlichen Sinn zusammenhält und
als solche konstituiert, das sind gar nicht primär die äusseren Abgrenzungen
einer Zeiteinheit, sondern weit mehr ist es der gemeinsame Geist, der
stilistische Konsensus des in ihr Geschehenen und Geschaffenen, der
‘Epochenstil’.15.
Noch een extreem nominalistisch noch een realistisch standpunt lijkt bevredigend.
Periodes bestaan wel, maar hun grenzen zijn vaag.16.
Wel is het in de praktijk onmogelijk te vermijden, van een ideaaltype uit te gaan.
Zoals Teesing opmerkt:
‘Wenn ich die Aufklärung von den anderen Strömungen des 18.
Jahrhunderts abgrenzen will, so muss ich mir schon ein idealtypisches
Bild von einem Aufklärer machen, das die verschiedenen Züge des Typus
enthält, welche in diesem Zusammenhang im Leben nirgends realisiert
sind’.17.
Hetzelfde geldt voor elk literair werk uit elke periode. Een periode heeft maar een
relatieve eenheid: elk literair werk verandert de conceptie ervan, maar geen enkel
literair werk realiseert die conceptie volkomen, stelt ook Wellek terecht.18. Ik sluit
mij aan bij Welleks definitie van een periode:
‘A period is after all only a sub-section of the universal development.
History can be written with reference to a variable scheme of values, and
this scheme of values has to be abstracted from history itself. Such a
scheme of values dominates a period. [...] A period, therefore, is no
metaphysical entity nor an arbitrary cross-section, but rather a time-section
dominated by a system of literary norms, whose introduction, spread,
diversification, integration, and disappearance can be traced’.19.
Wellek spreekt van ‘literary norms’. Kan men zich bij een onderzoek naar
periodeverschijnselen beperken tot alleen de literaire teksten, zonder daarbij andere
aspecten van de betreffende periode te betrekken? Wanneer men literaire werken in
verband brengt met andere kunstwerken uit dezelfde periode,20. zal een dergelijke
vergelijking toch nooit het volle licht kunnen werpen op het eigenlijk object van
onderzoek, het literaire werk zelf. Elk onderzoek heeft zijn eigen doel, en vergelijking
met niet-literaire kunst leidt de aandacht af van de interpretatie en evaluatie van de
tekst en toe naar niet typisch-literaire aspecten.
Een vergelijking met beeldende kunst is overigens bij Marsman wel verleidelijk,
waar hij herhaaldelijk namen van beeldende kunstenaars in zijn gedichten noemt.
Franz Marc in Berlijn: als een blauw paard van Marc in 't luchtgareel; Archipenko
in Gertrude 4; je nek is schooner dan de torso van Archipenko-; en Léger in Pijn:21.
ik ben een kleur- en vlakkencompositie van Léger.- En dan zwijgen we nog van de
nauwe banden die juist tussen expressionistische dichters en beeldende kunstenaars
bestonden.22.
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Hoe belangwekkend deze relaties echter ook mogen zijn geweest voor de
geschiedenis van het expressionisme en voor de persoonlijke ervaring van de dichters
zelf, voor de interpretatie zijn zij niet in de eerste plaats onmisbaar.
Ook een literair-historische groepering van dichters biedt ons weinig hulp. Zo zou
men over de duitse expressionisten, en ook over Marsman en Van den Bergh, de
tijdschriften Het getij en De vrije bladen, Bonset / Van Doesburg en De stijl, als over
een ‘generatie’ kunnen spreken. Maar noch het kwantitatieve, noch het kwalitatieve
generatiebegrip kan ons van dienst zijn. Over het kwantitatieve generatiebegrip heeft
Teesing in ‘Die Magie der Zahlen’ geschreven,23. en hij wijst daar op het gevaar van
een indeling die meer van dichters, dan van werken uitgaat.24.
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Een kwalitatieve opvatting van generatie impliceert een
‘geistesgeschichtlich’-sociologische opvatting. Kamerbeek spreekt over de ‘situatie’
van de dichter. Deze situatie omvat zoal: het schrijven nà een vorige generatie, de
verhouding tot de eigen generatie, de verhouding tot de jongeren, de verhouding tot
het vroegere eigen werk, het talent, de ‘geistesgeschichtliche’, economische, politieke,
sociale en persoonlijke omstandigheden.25. Men ziet: met het eigenlijke wèrk staan
deze zaken slechts zijdelings in verband. Teesing staat een ‘stilgeschichtliche’
periodisering voor, en in grote trekken sluit ik me bij hem aan.26.
Nu spreekt Teesing over de structuur van een periode.27.
Zo'n structuur moeten we niet opvatten als een gesloten systeem van literaire
kenmerken.28. Wel bestaat er een zekere samenhang tussen die kenmerken. De aard
van deze samenhang is echter niet eenvoudig vast te stellen. Eén kenmerk kan nooit,
in isolatie, als criterium voor een periode worden beschouwd - aan de andere kant
zou een typering van een periode, die gebaseerd is op àlle kenmerkende verschijnselen
in de literatuur van die periode, een te groot aantal tegenstrijdige gegevens moeten
groeperen, en zo eerder chaos scheppen dan helderheid.
Een andere moeilijkheid waarvoor men komt te staan als men zich uitsluitend op
teksten wil baseren, is het feit dat alle facetten van een periode pas kunnen worden
samengevat, wanneer men eerst op andere wijze alle werken die kenmerkend voor
die periode genoemd kunnen worden, heeft verzameld. Een dergelijke verzameling
kan men niet aanleggen wanneer men uitsluitend de teksten binnen die periode
bestudeert en vergelijkt. Op zichzelf is er bv. nauwelijks reden om Trakl en Stramm
onder één noemer te brengen, tenzij men de rechtvaardiging daarvan buiten de literaire
overeenkomsten zoekt.
Zo kan een ‘stilgeschichtliche’ periodisering, als men niet voorzichtig is, leiden
tot een vicieuze cirkel,29. waarbij men extra-literaire gegevens nodig heeft om literaire
verschijnselen met elkaar in verband te kunnen brengen en daardoor het gevaar loopt
een hooguit geforceerde literaire structuur van een periode te construeren.
Het blijkt dus onmogelijk te zijn periodeverschijnselen vast te stellen en te ordenen
zonder zich buiten de literaire teksten te begeven.
Nu is het de bedoeling van dit hoofdstuk, Marsmans Verzen in een illustratieve,
maar níet: verklárende, literaire context te plaatsen. De overeenkomsten tussen
Marsmans gedichten en die van de zogenoemde ‘expressionistische’ dichters, moeten
specifiek zijn, maar zij hoeven niet exclusief te zijn - het gaat hier niet om een
invloedonderzoek.30.
Wanneer men aannemelijk kan maken dat zulke overeenkomsten kenmerkend zijn
voor een periode, kan dit onderzoek verhelderend zijn ten aanzien van het
periodiseringsprobleem, in zoverre nl. groepering van verschijnselen die in het talige
aspect van poëzie optreden, een zinvol selectie-criterium zou kunnen blijken voor
de literatuurhistoricus.31.
Mogelijk zijn de te signaleren kenmerken niet typisch expressionistisch: Marsman
is immers het uitgangspunt van de vergelijking. Het zij voor dit doel genoeg, aan te
tonen dat er een poëtische context bestáát, dat verschijnselen die we in de Verzen
aantreffen elders min of meer terzelfdertijd ook zijn te vinden.32. De context van een
literair werk hóeft natuurlijk niet tot dezelfde literaire periode te behoren.33. Er zijn
altijd dichters die niet in de eerste plaats gebruik maken van de vormmogelijkheden
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die in zwang zijn. In Marsmans geval is dat wel zo,34. daarom kunnen we hier van
periodeverschijnselen spreken. Daarom ook is naar aanleiding van een onderzoek
als dit een uitbouw mogelijk naar een onderzoek van een periode überhaupt, hoewel
in dit bestek niet meer mogelijk is dan een begin daarvan.
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Wel moet men terdege in het oog houden dat parallelle verschijnselen niet kunnen
verklaren, alleen verhelderen. Een overeenkomst in bepaalde trekken met poëzie uit
dezelfde tijd verklaart niet waaròm in de poëzie die men onderzoekt die specifieke
verschijnselen compareren.35.

1.2 Expressionisme
Aan het expressionisme van Marsman is al eerder aandacht besteed,36. maar niemand
heeft een grote groep poëtische verschijnselen onderzocht. Nu mag men bij een
dergelijk onderzoek niet, zoals Krispyn doet,37. één of twee kenmerken isoleren, die
typisch expressionistisch noemen, en zich daarop baserend een oordeel uitspreken dat negatief uitvalt wanneer de betreffende gedichten dat kenmerk niet vertonen.
Men gaat dan uit van een ideaaltypisch expressionistisch vers, dat eenvoudigweg
natuurlijk niet bestaat.
Bij Marsman niet, en bij de duitse, expressionistisch genoemde38. dichters evenmin.
Het gaat mij er dan ook niet om, aan te tonen wat het expressionisme nu precies
39.
is. Het gaat mij er alléén om, evident te maken dat Marsman in zijn periode
thuishoort. Marsman hoort in zijn periode thuis, omdat hij vele poëtische
verschijnselen gemeen heeft met andere dichters uit de ‘expressionistische’ periode.
Op grond van deze overeenkomsten alleen kunnen we Marsman een expressionistisch
dichter noemen. Of hij een ‘typisch’ expressionistisch dichter is, voorzover zoiets al
zou bestaan, doet minder terzake: wèl is van belang dat hij expressionistische
gedìchten maakte.
Ik ben me ervan bewust, dat ik, door ze naast duitse dichters te plaatsen, Marsmans
Verzen allerminst ten voeten uit als representatief voor hun eigen tijd karakteriseer.
De nederlandse tijdgenoten krijgen bv. nauwelijks aandacht.
Nu levert het nederlandse klimaat (afgezien van Van den Bergh) minder materiaal
dan men zou denken. Wanneer men de bloemlezing van Groenevelt (waar Marsman
nog niet instaat), en de vier jaargangen van Erts doorleest, treft men eerder
overeenkomstigs met de Marsman van Penthesileia en Paradise regained aan, dan
met die van de Verzen. Er zijn wel overeenkomsten in woorden en beeldgebruik te
vinden,40. maar vergeleken bij de stortvloed van parallellen bij de duitse
expressionisten, is het erg weinig. De Vries' barokke woordenrijkdom is Marsman
vreemd, de bedrieglijke soberheid van Nijhoffs verzen eveneens. Zowel Van Ostaijen
als Bonset gaan verder dan Marsman doet. Engelman debuteerde te laat (Het
roosvenster is van 1927). Wel is er natuurlijk invloed van Holst41. - maar invloed
ondergaan is iets anders dan het poëtisch materiaal van de eigen tijd gebruiken.
De Verzen hebben trekken gemeen met de gedichten van (o.a.) een aantal duitse
expressionisten.42. De bundel geeft dus aanleiding tot het onderzoeken van
expressionistische verschijnselen in poëzie.
Marsmans Verzen zijn bij het zoeken naar parallellen het uitgangspunt, niet de
expressionistische dichters. We vinden dus alleen verschijnselen die zich in de Verzen
herhaaldelijk voordoen - alle andere aspecten van het duitse expressionisme blijven
buiten beschouwing.
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Er bestaan nl. verscheidene kanten aan wat men expressionistische poëzie noemt,
waarmee de bundel niets gemeen heeft.43.
Daarom mag men de acht groepen kenmerken, in de volgende paragraaf behandeld,
ook niet opvatten als een samenvattende karakteristiek van het duitse expressionisme
- die overigens, zoals hierboven werd opgemerkt, niet gegeven kàn worden.44.
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Natuurlijk is het onderzoek niet volledig, dat kan het ook niet zijn. Geruststellend is
echter de gedachte, dat een vollediger onderzoek ten hoogste het aantal parallellen
zou kunnen vergroten: het kan er niet aan afdoen.
Overeenkomsten in thematisch opzicht acht ik onbetrouwbaarder dan zuiver ‘talige’
overeenkomsten, tenzij het om duidelijke ‘modethema's’ gaat.45. In eerste instantie
dient men het thema van het vers nl. te beschouwen als voortkomend uit de
persoonlijke problematiek van de dichter zelf, d.w.z. als gebonden aan het individu
en niet aan de tijd.
Om deze redenen zullen we vooral aandacht schenken aan overeenkomsten in het
woord- en verstechnisch materiaal. Dit betekent geenszins een vervlakking van het
onderzoek, aangezien het expressionisme juist de ‘talige’ mogelijkheden van poëzie
heeft uitgebuit. Zo stelt Richard Brinkmann:46.
‘Zu sagen, was expressionistisch sei, hat nicht erst die Eule der Minerva
in Verlegenheit gebracht, nicht erst die Köpfe der Literarhistoriker erhitzt.
Schon die Vertreter der Epoche selbst waren sich uneins darüber, und die
einen verwahrten sich dagegen, mit anderen den Namen zu teilen, von
denen sie gewiss manches trennte, mit denen anderes sie doch auch deutlich
verband. Es gibt weltanschauliche und künstlerische Gemeinsamkeiten,
die einstweilen einen synthetischen Begriff Expressionismus erlauben
mögen, mit der gleichen Signifikanz und Vagheit zugleich wie andere
Epochenbegriffe [...].
Ein Gemeinsames wenigstens ist die Intensität, mit der sich all diese Leute,
theoretisch oder praktisch, um die Sprache bemühen.’
Brinkmanns opmerking geldt natuurlijk niet exclusief voor het expressionisme
alleen: zij kan gelden voor het hele modernisme sinds Baudelaire47. - zodat dit citaat
al bewijst hoe moeilijk het is, kenmerken te isoleren die exclusief zijn voor een
bepaalde periode.
Niemand weet, wat het expressionisme nu precies was, en hoe het te definiëren.48.
Bladzijden citaten zouden kunnen worden aangevoerd om dit te illustreren. Zelfs
Weisstein49. komt niet veel verder dan het aangeven van vage trekken als ‘passion
for intensity’.50. Niet voor niets zegt Newton:51. ‘The exact significance of the term
“Expressionism”, and perhaps even the validity of its existence, remain questions
still moot today.’ Ter ontmoediging van klassificatie op basis van kenmerken geeft
Newton een lijst van criteria waarmee onderzoekers hebben geprobeerd het
expressionisme stilistisch te klassificeren:52.
‘abstraction, absence of landscape, acausality, associative thinking,
asyntacticality, concentration, deliberate obscurity, demonism,
elementalism, eruptivity, essentiality, formlessness, graphic imagery,
immediacy, impersonality, intensity, irrationality, irreality, polarity of
feeling, primitivity, rationality, simultaneity, subjectivism, subordination
of spatial relations, tension, totality, visionary imagery, world-rhythm and the like’.
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Deze lijst munt uit, vooral door de vaagheid van de termen en de tegenstellingen.
Veel houvast geeft hij uiteraard niet. Newton kiest dan ook zelf het praktisch
uitgangspunt van de bloemlezing53. - wat er in feite op neerkomt dat hij Pinthus
uitroept tot autoriteit.
Het is inderdaad niet moeilijk om elkaar tegensprekende kenmerken in de literatuur
over het expressionisme te vinden. Zo meent K.L. Schneider dat de expressionistische
beelden ‘ich-bezogen’ zijn54. - Pinthus daarentegen dat juist niet individualiteit maar
algemeenheid kenmerkend is,55. en Kazemier sluit zich bij de laatste aan.56. Sokel
beweegt zich tussen deze twee meningen:57. er is wel een ik, maar dat ik is niet een
individueel ik.58. Edschmid had dit standpunt al in zijn
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beroemde uitspraak: ‘Die Welt ist da. Es wäre sinnlos, sie zu wiederholen’. In zijn
manifesten gaat hij gepassioneerd op deze kwestie in:59.
‘Die Realität muss von uns geschaffen werden. Der Sinn des
Gegenstands muss erwühlt sein. Begnügt darf sich nicht werden mit der
geglaubten, gewöhnten, notierten Tatsache, es muss das Bild der Welt sein
und unverfälscht gespiegelt werden. Das aber ist nur in uns selbst.
So wird der ganze Raum des expressionistischen Künstlers Vision. Er
sieht nicht, er schaut. Er schildert nicht, er erlebt. Er gibt nicht wieder, er
gestaltet. Er nimmt nicht, er sucht. Nun gibt es nicht mehr die Kette der
Tatsachen: Fabriken, Häuser, Krankheit, Huren, Geschrei und Hunger.
Nun gibt es ihre Vision.
Die Tatsachen haben Bedeutung nur so weit, als, durch sie
hindurchgreifend, die Hand des Künstlers nach dem fasst, was hinter ihnen
steht.
Er sieht das menschliche in den Huren, das Göttliche in den Fabriken. Er
wirkt die einzelne Erscheinung in das Grosse ein, das die Welt ausmacht’.
Prachtig proza, maar exclusieve criteria vinden we er niet in. Muschg lost het
probleem zo op:
‘Diejenigen, die seine Einheit [des E.] abstreiten, führen seine einzelnen
Tendenzen auf ältere Anstösse zurück, ebnen ihn also historisch ein,
diejenigen, die sie bejahen, werfen Unvereinbares in einen Topf, und
wieder andere schütteln den Kopf über die Widersprüche, die dadurch
entstehen. Man hört sogar die Frage, ob es diese Bewegung überhaupt
gegeben habe, ob sie nicht eine Erfindung der Kunst- und Literaturhändler
gewesen sei’.60.
Marsman zelf formuleerde zijn opvatting van het verschil tussen expressionisme
en impressionisme als volgt, aan de hand van een bespreking van de schilder Rudolf
Bauer:61.
‘Het onderscheid met den impressionist is in hoofdzaak dit: dat déze
nimmer, Bauer (c.s.) bij “voorkeur” werken: “met de oogen dicht[”]; dat
namelijk de tastbaar-reëele buitenwereld noch als motief [...], noch als
uitdrukkingsmateriaal aan het tot standkomen van het expressionistisch
kunstwerk deelneemt, zoodat het vrij van en onvergelijkbaar met, schier
relatie-loos nààst de natuur komt te staan, hoogstens bij elkaar te
rubriceeren als beide: openbaringen van den geest.’
Natuurlijk is geen enkele beweging volkomen nieuw, en kenmerkende verschillen
met voorgangers worden doorgaans pas achteraf opgemerkt. Trakl en Stadler hebben
een duidelijk impressionistische beginperiode gekend, en Else Lasker-Schülers eerste
bundel is nog volledig ‘Jugendstil’.62. Het is dan ook over het algemeen makkelijker,
te bewijzen dat het nieuwe niet zo gloednieuw is, dan om het specifiek nieuwe in
zijn onderscheid van het vroegere te omschrijven.63.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Er zijn vele ‘expressionismen’. Het (neo)romantisch expressionisme van Trakl,
het ideëel expressionisme van Edschmid, het ethisch expressionisme van Werfel, het
futuristische van Stramm, het naturalistisch expressionisme van Benn, en het
activistisch expressionisme van Becher schijnen op het eerste gezicht moeilijk onder
één noemer te brengen. Sokel onderscheidt o.m.64. twee groepen: surrealistisch en
kubistisch expressionisme. De eerste groep, waartoe o.a. Trakl en Heym behoren,
acht hij het meest essentieel-expressionistisch: visionair, creërend door middel van
droombeelden en hallucinaties, bij uitstek subjectief. De tweede groep, waartoe hij
o.m. Benn en de dichters van Der Sturm rekent, is intellectueler en objectiever,
experimenteert meer met de taal zelf dan met het beeld en de metafoor. Behalve deze
groepen, die met Marsman in verband kunnen worden gebracht, is er een groep
waarmee Marsman minder gemeen heeft: de groep

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

261
‘Menschheitsexpressionisten’, die door middel van hun poëzie ‘de wereld wilden
veranderen’, en waaronder we ethische dichters (Werfel, Heynicke) en
politieke/aktivistische dichters (Rubiner, Goll, Becher, Hasenclever) moeten rekenen.
Pinthus geeft in zijn bloemlezing Menschheitsdämmerung een indeling, niet van
dichters maar van thema's. Hij onderscheidt de groepen ‘Sturz und Schrei’,
‘Erweckung des Herzens’, ‘Aufruf und Empörung’ en ‘Liebe den Menschen’ - een
subjectieve indeling die verder voor zichzelf spreekt.65.
Nog verwarder wordt het beeld, wanneer we het expressionisme niet alleen literair,
maar ook historisch bezien:66. ‘On the one hand, it is part of the great international
movement of modernism in art and literature; on the other hand it is a turbulent and
vital chapter in the catastrophic history of modern Germany’, aldus Sokel.67. Sokels
boek bestaat dan ook uit twee delen: ‘The new Form (revolution in vision and
language)’ - waar het aspect ‘language’ echter weinig aandacht krijgt - en ‘The new
Man (utopian search for the regeneration of mankind)’.
De brug tussen de twee ligt natuurlijk in 't feit, dat de ‘nieuwe mens’ een thema
is dat in de ‘nieuwe vorm’ - hoe die dan ook mag zijn - tot uitdrukking wordt gebracht.
Er zijn een aantal expressionistische dichters die deze ‘nieuwe mens’ propageren,
een actief ethisch en politiek dichterschap aanhangen. Deze dichters noemt men
meestal ‘Aktionisten’ (tijdschrift Der Aktion) of activisten, en ze vormen een stroming
binnen het ruimere verschijnsel van de expressionistische dichtkunst waarmee het
expressionisme maar al te vaak vereenzelvigd is (o.a. door Marsman zelf). Een
eenvoudige scheiding tussen literair en politiek expressionisme is niet aan te brengen:
politiek is immers een thema als een ander, en beslist op zichzelf geenszins over de
mate van literariteit van een gedicht. Dat we wèl een scheiding moeten aanbrengen
tussen literair en niet-literair expressionisme, spreekt vanzelf, maar dat heeft met
politiek niets te maken.
Voor Pinthus68. is het expressionisme zonder ideologie niet denkbaar. Voorzover
het een niet-literair verschijnsel is, is ideologie hier niet van belang. Wel belangrijk
is ideologie echter, wanneer zij een grondthema wordt van poëzie: ‘Erleben und
Erleiden der Zeit bleiben in der expressionistischen Dichtung ein breites Thema.
Man kann den Expressionismus geradezu so auffassen als sei er hierin am echtesten.’69.
Bij Marsman is hiervan niet veel te vinden, maar bij de meeste dichters in Pinthus'
bloemlezing is ‘lijden aan de tijd’ (ook in actieve zin) inderdaad de grondhouding
(een term die ik liever gebruik dan grondthema).70.
Het kan haast niet anders, of dergelijke ideeën verdringen vaak de poëtische
inspiratie, en er ontstaan, in plaats van gedichten, gepoëtiseerde ideeën. Marsman
zelf keurde later (‘Tien jaar ná “Menschheitsdämmerung”’) dit soort poëzie af, niet
in de eerste plaats vanwege de ideologie, maar vanwege het gebrek aan poëzie. Er
is echter een vorm, die het lijden aan de tijd kan aannemen, die Marsman wèl heeft
aangesproken. Ik doel hier op het passief ondergaan van de tijd, het pessimistisch
klagen om de ten dode gedoemde wereld. Trakl en Heym bv., en Stramm op andere
wijze, geven in hun gedichten de chaos gestalte door middel van een overstelpende
hoeveelheid beelden. Het gevaar dat dèze poëzie bedreigt is dan ook niet zozeer dat
van een poëtisch tekort als wel van een ‘teveel’, van bijna-retoriek. Ook Marsman
neemt hier en daar dat risico71. en alleen daaruit blijkt al, dat hij zich meer
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aangetrokken voelde tot de poëzie van déze expressionistische dichters dan tot de
expressionistische poëzie als geheel.72.
Na dit korte overzicht wordt wel begrijpelijk dat er geen boek over het expressionisme
bestaat, dat ons genoeg kenmerken aan de hand doet, met behulp
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waarvan het begrip te definiëren zou zijn. Bovendien blijken zelden twee onderzoekers
dezelfde groep kunstenaars te bedoelen als ze over expressionisme spreken. Daarom
kies ik voor het nu volgende onderzoek Menschheitsdämmerung en Expressionismus.
Lyrik als uitgangspunt.

2 Parallellen
2.1 Woordsoorten
Wanneer we proberen, expressionistische poëtische kenmerken te groeperen, stuiten
we allereerst op een voorkeur voor bepaalde woordsoorten.73.
De meest gebruikte woordsoort, noemt Dürsteler in zijn dissertatie Sprachliche
Neuschöpfungen im Expressionismus, het werk woord, waaraan hij veel onderling
tegenstrijdige kenmerken toekent, die weinig exclusief lijken:74. ‘Das Verbum ist
Zeitform, es setzt in Beziehung und drückt die Bewegung aus. Verbum bedeutet aber
auch Tätigkeitsform, weist auf Tat hin’. Van het werkwoord zijn dan de favoriete
vormen merkwaardigerwijze het participium en de infinitief - de laatste vooral bij
Stramm en Der Sturm, het eerste bij Werfel. Deze niet-verbale vormen van het
werkwoord genieten de voorkeur, omdat finiete vormen niet op zichzelf kunnen staan
en grammaticale verbindingen met andere woorden nodig hebben, aldus Dürsteler.
Verder vinden we het werkwoord vooral in het praesens, dat ‘Offenheit, Allgegenwart,
unmittelbare Bewegung’ betekent.75.
Beweging wordt ook door Vestdijk een kenmerk van het expressionisme (tegenover
het impressionisme) geacht: ‘Deze tegenstelling tusschen rust en beweging lijkt mij
een [...] betrouwbaarder criterium bij het onderscheiden van twee veelbesproken
kunstsoorten dan die tusschen “uitdrukking” en “indruk”, waaraan men reeds
psychologisch zoo weinig houvast heeft en die [...] de theoreticus in de grootst
mogelijke verlegenheid kan brengen.’76.
Het adjectief, zegt Dürsteler, wordt niet als versiering gebruikt: ‘Jede
ausschmückende Verwendung ist hinfällig, widerspricht der sprachlichen Intensität.’77.
Nu treft men het werkwoord op zichzelf niet zo vaak bij Marsman aan. Vlam bv.,
telt op 17 woorden maar één werkwoord. Als hij het gebruikt, is het meestal in de
praesensvorm (hoewel de praesensvorm in poëzie niet als specifiek expressionistisch
criterium gehanteerd kan worden!). Met participia is het echter anders gesteld: de
helft van de door Marsman gebruikte werkwoordsvormen is nominaal, en hierin
overwegen participia, vooral gebruikt als adjectief.
Aangezien Dürsteler Werfel78. noemt als dichter die bij uitstek participia gebruikt,
lijkt het zinvol beider participia te vergelijken. Mocht Werfel namelijk ook het
participium als adjectief hanteren, dan zou de aard van de verbinding tussen
adjectivisch deelwoord en het bijbehorend substantief wèl een criterium kunnen zijn
- het gebruik van participia op zichzelf is dat zeker niet. De vragen die we beider
participia moeten stellen luiden dan: hoe is de verhouding tussen adjectivisch gebruikt
participium en bijbehorend substantief, en hoe zelfstandig wordt het participium
gebruikt?
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In de Verzen vinden we in totaal 114 participia, waarvan 12 twee- of meermalen
worden gebruikt. 43 hiervan zijn tegenwoordige, 52 verleden deelwoorden (hierbij
zijn de dubbele gevallen niet meegeteld). In de 27 gedichten die van Werfel in
Menschheitsdämmerung zijn opgenomen, vinden we in totaal 144 participia79. - maar
de meeste gedichten van Werfel zijn langer dan die van Marsman.
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Marsman gebruikt zijn participia bij voorkeur als adjectieven80.. Adjectivisch gebruikt
kunnen deelwoorden functioneren: 1) als adjectief bij een substantief; bv. Madonna
14: biddende planten; 2) als naamwoordelijk deel van het gezegde,81. bv. Verhevene
13: sluipend [...] was de befloersing; 3) als bepaling van gesteldheid, bv. Blauwe
Tocht I 2 straten klagen eindeloos-verwezen, Smaragd 12: uwe wanden, huiverend
betogen.
In deze ruimste zin adjectivisch gebruikt worden 76 deelwoorden. Meteen valt al
een verschil met Werfel op: Marsman gebruikt deelwoorden hoogst zelden
gesubstantiveerd, Werfel vaak. In één vers vind ik er al vijf: Unermessne;
Abgehärmte; Unterdrückte; Unerwärmte; Niebeglückte.82.
Van de drie bovengenoemde mogelijkheden komt het participium in engere
adjectivische zin verreweg het meest bij Marsman voor: 59 maal, waarvan 36
participia praesentia, en wel:
Madonna 14 biddende planten;
Smaragd 6 bonzende omarming;
Das Tor 3 dämmernden hügeln;
Bloei 7 dansend stroomlijf;
Bloesem 23 droomend zeil;
Blauwe Tocht I 4 fonkelende bloesem;
Vrouw 4 hijgende nacht;
Wacht 5 huiverende wacht;
Blauwe Tocht III 7 huiverende hoogten;
Verhevene 10 klotsende klank;
Nachttrein 1 knellende vaargeul;
Scheveningen 5 laaiende/ton;
Val 2 lichtende rank;
Blauwe Tocht I 6 ruischende verteedering;
Invocatio 15 schemerende glanzen;
Blauwe Tocht I 17 schemerende gang;
Schaduw 11 scheemrende kruiseling;
Scheveningen 5 schokkende monden;
Vlam 1 Schuimende morgen;
Virgo 5 sidderende beken;
Vrouw 6 slierend kransen;
Verhevene 16 smeltend licht;
Blauwe Tocht II 16 steigerende rots;
Stroom 9 stroomende spiralen;
Bloesem 20 stroomende omarming;
Blauwe Tocht II 15 tuimelende wegen;83.
Madonna 4 waaiend bloed;
Stroom 22 walmende splijtzwam;
Blauwe Tocht II 11 wankelende regenbogen;
Bloesem 7 wankelenden boog;
Blauwe Tocht III 12 wapperend fregat;
Blauwe Tocht II 17 wapperende stroomen;
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Gang 6 wapperenden mond;
Vrouw 1 wentelend al-leven;
Verhevene 21 zuigende schacht;
Verhevene 18 zwellende jaren.

Bij de analyse van de verhouding tussen deze participia en de bijbehorende substantiva
kan ik niet buiten de constructies treden. Vaak zijn adjectief en substantief in een
groter geheel functioneel, of wordt het adjectief verschoven84. gebruikt. Deze zaken
blijven hier buiten beschouwing.
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Gewoonlijk heeft een adjectief een omschrijvende functie: het zegt iets van het
substantief waar het bij staat. In ‘het groene hek’ zegt ‘groene’ van ‘hek’ dat het hek
groen is, in ‘de stoute jongen’ is de jongen stout. Dit iets-zeggen-van kan men
duidelijk maken in een transformatie met behulp van het koppel werk woord.
Wanneer een tegen woordig deel woord als adjectief wordt gebruikt, zegt het ook
iets van het substantief, al ziet de transformatie er dan wel iets anders uit. Zo kan
‘het kokende water’ zowel herleid worden tot ‘het water heeft het kookpunt bereikt’,
‘dat kookt’, als tot ‘het water is aan het koken’, ‘bezig met koken.’ ‘De knellende
schoenen’ kan maar op één manier: ‘schoenen die knellen’, want ‘schoenen die bezig
zijn met knellen’ gaat niet. Zodat het participium, behalve dat het een eigenschap
van het substantief (als adjectief) aangeeft, ook hetzij een algemeen geldende actuering
krijgt (transformatie met ‘dat’), hetzij een tijdgebonden ‘actuering’ (transformatie
met ‘bezig is’). Deze extra actueringen houden uiteraard verband met het
praesenskarakter en het werkwoordkarakter. Probeert men deze transformaties op
het corpus, dan lukt dat inderdaad af en toe, nl. bij dansend stroomlijf, klotsende
klank, schokkende monden, het slierend kransen, walmende splijtzwam, zuigende
schacht en zwellende jaren.85.
Maar bij het merendeel lukt het niet. Dat wil dus zeggen dat Marsman deze
participia merendeels niet op de gebruikelijke manier hanteert. Geen enkele maal
behoort het adjectief tot de ‘sfeer’ van het substantief, voegt het iets toe aan wat het
substantief al oproept. Integendeel, de relatie tussen adjectief en substantief is altijd
onverwacht, en vaak zijn adjectief en substantief zelfs tegengesteld. Door plaatsing
naast elkaar voegt ofwel 1) het adjectief een essentieel aspect toe aan het substantief
(uitbreidende functie, betekenisverandering) of 2) adjectief en substantief versmelten
samen tot één betekenisgeheel, waarin beide delen in gelijke mate onmisbaar zijn.
Soms ook treden beide toepassingen tegelijk op. In alle gevallen verliest bij Marsman
het substantief de centrale functie die het in de spreektaal heeft.
Voorbeelden: biddende planten:86. biddende (dat een levend wezen
veronderstelt) verandert de inhoud van planten (bezielt planten). bonzende
omarming.87. bonzende staat in een resultatieve verhouding tot omarming,
de omarming zelf bonst niet. dämmernden hügeln:88. heuveis ‘schemeren’
zelf niet, maar staan in schemerlicht. Hier wordt de zaak zo voorgesteld
alsof van ‘heuvels’ de ‘schemer’ uitgaat. wentelend al-leven: ‘wentelen’
veronderstelt weer een levend wezen, hier wordt een abstractum bezield.
hijgende nacht.89. weer een bezieling, lichtende rank:90. een rank kan
überhaupt niet ‘lichten’. Hier treffen we geen bezieling aan, maar wel
betekenisverandering: rank krijgt een nieuwe waarde die afhankelijk is
van lichtende, ruischende verteedering:91. een geluid (of andere zintuiglijke
ervaring) gaat hier uit van een abstractum, wat leidt tot
betekenisverandering. Maar ook treedt versmelting op via de notie van
lieflijkheid in beide woorden. Schuimende morgen:92. morgen wordt
geconcretiseerd tot iets dat kan schuimen. wapperend fregat: wapperend
heeft betrekking op een deel van het fregat, nl. op de zeilen. Het substantief
wordt in een disjuncte relatie gezet en gereduceerd in betekenis.
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Dürsteler stelt dat het adjectief in expressionistische poëzie wordt gebruikt als
‘Eigenschaftswort im engsten und strengsten Sinn. Es ‘bekommt Verschmelzung
mit dem Träger des Wortgedankens [...], es darf nicht umschreiben’.93. In dit opzicht
gedraagt Marsman zich dus volkomen volgens ‘voorschrift’. Elders merkt Dürsteler
op:
‘Intensität wird erreicht durch Konzentration und Dezentration der sprachlichen
Gestaltung.’94. Decentratie wordt als volgt gedefinieerd: ‘die Verschiedenheiten, die
Gegensätze werden zu einer spannungsgeladenen, bewegten Einheit zusammengeballt.
So entsteht ein Stil der Spannung, der Dissonanz, ein
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antithetischer Stil.’95. Het zou op Marsman van toepassing kunnen zijn. Dat Marsman
zijn als adjectief gebruikte participia op expressionistische wijze hanteert, is hiermee
duidelijk.
Wanneer we nu vergelijken met Werfel, vallen een aantal verschillen op.
Allereerst heeft Marsman 36 tegenwoordige deelwoorden als adjectief op 114
participia in totaal, d.w.z. 1 op 3. Werfel heeft 23 tegenwoordige deelwoorden als
adjectief op 144 totaal, d.w.z. iets minder dan 1 op 6.
Werfel gebruikt, ondanks zijn voorliefde voor participia en adjectiva, maar half
zoveel participia adjectivisch als Marsman doet. Hoe is nu de verhouding ten aanzien
van het ‘expressionistisch’ gebruik? Marsman wijkt in 29 van de 36 gevallen af van
de in normaal taalgebruik bestaande relatie tussen participium en substantief, zoals
die door transformaties zichtbaar kan worden gemaakt; m.a.w. slechts ongeveer 1
maal op 6 gebruikt Marsman het participium als adjectief zonder meer, alle andere
gevallen hebben (expressionistisch) effect.
Wanneer we dezelfde transformaties nu toepassen op de 27 gedichten van Werfel,96.
blijkt dat Marsman Werfel ook hier overtreft. Op een totaal van 23 gevallen lukt de
transformatie 12 maal niet, 11 maal wel. Werfel heeft zo een percentage van ± 50%
afwijkend (expressionistisch) gebruik, tegen Marsman 83%.
Nu staat hier wel tegenover, dat Werfel andere dingen doet met zijn participia, die
ook expressionistisch zijn. Zo hanteert hij neologistische samenstellingen
(nieglückend) en afleidingen (sternenden) - en dat doet Marsman helemaal niet. Het
gaat er natuurlijk ook niet om, of Marsman het van Werfel kan winnen in
expressionistisch taalgebruik. De vraag was eerder of Marsman zich op dit gebied
in de Verzen een expressionist toont. Het antwoord moet ja luiden - met deze reserve:
in ‘RS’ is de verhouding tussen adjectivisch participium en substantief meestal
normaal. De expressionistische praktijk in dit opzicht dateert bij Marsman dus pas
van 1921/22.97.
Hiermee is nog niet bewezen dat de Verzen expressionistisch zijn, daar is meer
voor nodig.

2.2 Woordvorming
Op het gebied van de woordvorming is het iets moeilijker aan te tonen, dat Marsman
expressionistisch te werk gaat. Niet omdat er weinig nieuwvormingen zouden zijn
te vinden in de Verzen, maar omdat deze nieuwvormingen, merendeels
samenstellingen, niet altijd het neologistisch karakter vertonen dat ze, volgens
Dürsteler, moeten hebben.
Aan de ‘sprachliche Neuschöpfungen des Expressionismus’ wordt door Dürsteler
het grootste gedeelte van zijn dissertatie besteed.98. Hij behandelt daar samenstellingen,
afleidingen, en bijzondere wijzen van woordvorming die buiten die beide groepen
vallen. Per categorie is er zeker vergelijkbaar materiaal bij Marsman te vinden.

2.2.1 Samenstelling is, volgens Dürsteler99.
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‘Grundsätzlich als eine Möglichkeit zur Bildung neuer Wörter zu
betrachten. Sie entsteht, wenn zwei ursprünglich selbständige Wörter aus
ihrer syntaktischen Verbindung heraus zu einer neuen Worteinheit
verschmelzen. Als wesentliche Triebkraft spielt dabei das Streben nach
Kürze, nach Zusammenfassung verschiedener Sprachelemente mit.
Der Expressionismus bedient sich der Möglichkeiten, welche die
Zusammensetzung bietet, in grossem Umfang. Eine Komponente der
expressionistischen Sprache vermag sich
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gerade hier in vollem Masse zur Geltung zu bringen: das Streben nach
Intensität durch Konzentration, Zusammenballung verschiedener
Einzelwörter. Die Zusammensetzungen, welche der Expressionismus
geschaffen hat, sind weitgehend unter diesen Gesichtspunkt zu betrachten.’
Dürsteler geeft vervolgens lange lijsten samenstellingen, ingedeeld naar grammaticale
categorieën.100. Het is zinloos, al deze categorieën op te sommen en Marsmans
samenstellingen op dezelfde wijze in te delen, omdat elke categorie dan misschien
net één soortgelijk geval bij Marsman zou opleveren, en er geen overzicht zou kunnen
ontstaan.101.
Het aantal samenstellingen in de Verzen bedraagt 52.102. Daarvan bestaat het
merendeel uit nominale samenstellingen, op zichzelf niet bijzonder expressionistisch.
Het aantal samenstellingen met een substantief bedraagt 35, daarvan bestaan er 28
uit twee substantieven.103. Bij de meeste hiervan bestaat een vrij normale genitiefrelatie
tussen de twee leden: nachtland, Morgenmeren, akkeraarde, doodengroet,
hemelschuinte, luchtgareel, etc. Maar vaak ook is de relatie complexer, nl.
metaforisch: maanzeil, waaierbloem, schemernacht. Opvallend is, hoe de kosmische
thematiek vaak in samenstellingen wordt verwerkt: hemelbruggen, maanrivieren,
etc. In ‘DK’ gebeurt hetzelfde met ‘dag’, ‘aarde’, ‘nacht’: akkeraarde, nachtland,
etc. Hier kom ik nog op terug.
Andere samenstellingen zijn duidelijker expressionistisch van aard, zoals de verbale
samenstellingen, 12 stuks, bijna alle met praefix, waaronder 7 samenstellingen met
participium. Uitgesproken expressionistisch104. is het werkwoord met nominaal praefix
schaduwzeilen (Blauwe Tocht II 10). Dürsteler stelt105. dat verreweg de meeste
expressionistische samenstellingen samengestelde werkwoorden zijn, nl. 40%. Bij
Marsman overweegt deze soort samenstelling allerminst, maar hij gebruikt hem wel.
Samengestelde adverbia komen echter bij Marsman niet voor, evenmin als
samenstellingen van twee werkwoorden, die volgens Dürsteler veel bij de
Sturm-dichters voorkomen.106.
Wel weer hanteert Marsman een enkele maal procédés in zijn samenstellingen die
expressionistisch zijn. Zo mag men de woorden trommelvuursein, vleermuisschaduwen
en zandsteendoorsnee wel als ‘Langcomposita’107. karakteriseren.
Een andere expressionistische eigenaardigheid vinden we in de woorden die
neologistisch zijn terwijl ze samenvallen met een reeds bestaand woord:
wervelkolommen, horizonnen,108. splijtzwam en wenteltrap.109. Samenstellingen, stelt
Dürsteler, komen vooral voor bij de ‘barokke dichters’ (hij noemt Unruh, Werfel,
Zech)110. - afleidingen meer bij de dichters van Der Sturm.111.
Al dit materiaal werpt een vraag op: in hoeverre zijn de normaalst uitziende
samenstellingen bij Marsman, de nominale samenstellingen, expressionistisch? Het
criterium dat we bij beantwoording dienen te hanteren is van Dürsteler,112. nl. dat van
kortheid, samenballing, veel functies in zich verenigend. M.i. zouden we deze
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samenstellingen expressionistisch kunnen noemen, als blijkt dat een hoog percentage
ervan metaforisch is: dan verenigen ze nl. drie functies in éen woord.113.
Verhevene

4 schedeltent: schedel - subject, -tent
metafoor.
13 heilwoord: -114.

Stroom

12 splijtzwam: als geheel metafoor.
18 vrouwlijf: identiteitsmetafoor ‘vrouw
= lijf’.

Bloei

2 waaierbloem: -bloem metafoor voor
‘hartstocht’, waaier- ‘breekt
waaiervormig open’.
6 hemelbruggen: twee metaforen, hemelis onderdeel van de kosmische
metafoorlaag, -bruggen metafoor bij
armen.
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7 maanzeil: als geheel directe metafoor
met kosmische en ‘boot’ - component.
stroomlijf: stroom- bewerkt
identiteitsmetafoor: ‘lijf = stroom’.
8 gifspelonk: als geheel metafoor.
Einde

2 bloemsignaal: 1e lid metaforisch.
3 schemernacht: directe metafoor.

Schaduw

7 doodengroet: directe metafoor.

Virgo

1 Morgenmeren: niet metaforisch maar
wel polyfunctioneel: ‘meren in de
morgen, meren van de morgen’; in
Morgen - wordt de U aangesproken.

Bloesem

2 akkeraarde: maakt met elk lid deel uit
van het beeldcomplex met ‘aarde’.
3 nachtland: verenigt in één woord een
component van het beeldcomplex ‘aarde’
en van ‘nacht’.
15 sterrenbloesems: identiteitsmetafoor:
‘sterren worden tot’.

Blauwe Tocht I

19 bloesemdroom: Bloesem- maakt deel
uit van de bloeisymboliek en verwijst
tevens naar het anecdotische linde.

Blauwe Tocht II

12 maanrivieren: ‘rivieren van’ en ‘als
de maan’. maan- is onderdeel van het
kosmische beeldcomplex.

Invocatio

11 heuvelflanken: identiteitsmetafoor
‘flanken zijn heuvels’.

Nachttrein:

titel -

Nachttrein

1 vaargeul: metafoor voor tunnel. voor
nacht, heeft ook betrekking op het traject
van de trein.

Berlijn

1 morgenlucht 7 luchtgareel: maakt als geheel deel uit
van de vergelijking ‘stad als paard’.

Scheveningen

4 wervelkolommen -; wel nieuwvorming
analoog aan bestaand woord.

Amsterdam

4 hemelschuinte: maakt deel uit van de
vervorming van de ruimte.
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5 wenteltrap: metafoor bij ruimte.
Potsdam

3 trommelvuursein -; wel
‘langcompositum’.
8 zandsteendoorsnee: mogelijk metafoor
bij ‘licht’; langcompositum.
24 ruimtebreuken: directe metafoor voor
‘datgene wat de ruimte breekt’: de
gebouwen’.

Weimar

1 Doodenhuis: o.a. metafoor voor de stad
Weimar als geheel.
3 luikenkruis: -kruis geeft een bepaalde
vorm aan, maar duidt ook op ‘grafteken’.
4 vleermuisschaduwen: 1e lid metaforisch
bij tweede; langkompositum.

Het blijkt dat, op 5 uitzonderingen na, ofwel de samenstelling als geheel een directe
metafoor is, ofwel dat zij uit 1 of 2 metaforen bestaat. Bovendien merken we op, dat
deze samenstellingen vaak uit een verbinding van concretum en abstractum bestaan
en ‘Als een kenmerk der moderne poëzie heeft Marsman de verbinding van ongeveer
alle concreta met ongeveer alle abstracta genoemd’, schrijft Lehning.115.
2.2.2 Afleidingen116. komen bij Marsman minder vaak voor dan samenstellingen.
Volgens Dürsteler zijn ze typerend voor de Sturm - dichters.117.
Als we alleen de nieuwe afleidingen tellen (niet woorden als kruischen, ademing,
kransen en rondde), vinden we er 16.118.
1. Afleiding uit werkwoord tot substantief: Verhevene 14 befloersing; Schaduw 8
martel (mogelijk) en ruischeling; Schaduw 6 wenden en Schaduw 2 omwalming.
Opvallend is, dat er vier hiervan in Schaduw voorkomen, een gedicht uit 1919. Nu
schrijft Lehning dat Marsman Stramm vermoedelijk al in 1919 gelezen heeft.119.
2. Afleiding uit werkwoord tot adjectief: Delft 1 Sluimer. Zeer Strammiaans.
3. Afleiding uit substantief tot werkwoord: Bloesem 16 dauwt; Madonna 3
duisteren; Madonna 6 monden en Nachttrein 4 en 9 mondt.
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4. Afleiding uit adjectief tot werkwoord: Bloesem 12 blauwen; Blauwe Tocht II 8
schuchter.
5. Afleiding uit substantief tot adjectief: Stroom 12 muren; Vrouw 7 vachten; Vlam
2 vuren.
De hoeveelheid materiaal is te gering om er verder nog iets mee te doen. Wel kunnen
een aantal conclusies getrokken worden. Ten eerste: veel afleidingen komen uit of
resulteren in verba - volgens Dürsteler een expressionistische woordsoort bij uitstek.
Vervolgens: een aantal van hen (martel en sluimer) doen duidelijk aan Stramm120.
denken. En tenslotte: deze wijze van woordvorming treffen we bij Marsman al vroeg
aan, in ‘RS’ - zodat hij zich hiermee in 1919 al kind van zijn tijd toont.

2.3 Woordgebruik
‘Marsman en zijn tijdgenoten zochten het niet in nieuwe woorden en samenstellingen,
maar in een nieuw gebruik van de ons alle[n] bekende, dagelijkse termen’, stelt
Brandt Corstius.121. Wat de hiervoor behandelde neologismen betreft gaat deze stelling
weliswaar niet helemaal op, maar wel is er een bewuste tendens om af te zien van
de conventionele poëtische taal als ‘versierend’ element.122.
Het verlangen naar een nieuwe taal, zegt ook Muschg, is een kenmerk dat alle
expressionisten gemeen hebben.123. Ook het woord speelt een nieuwe rol. Wat de
literatuur over het expressionisme dan van deze nieuwe taal zegt, geldt zeker niet
voor het expressionisme alleen: Het woord, niet de zin124. is uitgangspunt van het
expressionistische gedicht. De expressionistische taal125. is kunsttaal, geen spreektaal:
‘Die expressionistische Sprache besteht aus solchen komponierten, absoluten Worten,
die nicht grammatisch, sondern rhythmisch miteinander in Beziehung stehen.’126.
Dürsteler maakt de volgende (m.i. gratuïte) verdeling: het expressionistische woord
treedt op als klank,127. als daad, of als ‘melodisch gevoel’.128. In het laatste geval is er
meer syntactisch verband dan bij de eerste twee.
Het woord als klank gebruikt dan bv. Stramm.129. Het woord als daad vindt Dürsteler
bij de activistische dichters130. - met wie Marsman overigens niet veel ophad.131. Werfel
en de ook activistische Becher behoren tot de derde groep, dichters bij wie de
syntactische verbinding wel een rol speelt.132.
Dergelijke indelingen moeten met grote reserve worden benaderd. Ze kloppen
altijd een beetje, nooit volledig. Dürsteler is niet de enige. De meeste schrijvers over
het expressionisme maken zich er schuldig aan.
Na opsomming van enkele eigenaardigheden in Marsmans woordgebruik, ga ik
dan ook maar over tot vergelijking, in woordparallellen. Marsmans gedichten zijn
niet vaak ongrammaticaal - we zagen zelfs dat in de ‘Seinen’, ondanks hun elliptisch
uiterlijk, hele zinnen konden worden onderkend.
Typische expressionistisch in zijn woordgebruik toont Marsman zich met zijn ‘o’
en ‘en’.
Het gebruik van ‘o’ als uitroep, gevolgd door datgene wat de uitroep heeft
‘veroorzaakt’ (vb. Das Tor 4 o, blauer wind) vinden we ook bij Benn, Trakl,
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Heynicke133. en Lasker-Schüler, en bij Kasack.134. Deze uitroep is niet tot een persoon,
maar tot een zaak gericht. Het niet-nevenschikkende, niet twee gelijkwaardige
mededelingen verbindende ‘en’, dat meestal de overgang aangeeft tussen aanhef met
anecdote naar de persoonlijke situatie van het gezichtspunt (vb. Vlam, Wacht, Blauwe
Tocht, Das Tor) vinden we o.a. bij Trakl.135. Wat dit soort eigenaardigheden betreft,
is Marsman het meest verwant
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met wat F.J. Schneider136. de ‘barokke’ dichters noemt: Wolfenstein, Heym, Däubler,
Heynicke, Zech, Benn, Trakl, Becher. Lehning noemt in verband met Marsman
vooral Trakl, Heym, Stramm, Heynicke en Kasack, en stelt dan:137. ‘Overigens heeft
hij ook het grote talent van Stadler, Werfel, Else Lasker-Schüler, Johannes R. Becher
erkend.’
Bij deze dichters138. heb ik gezocht naar woordparallellen. Vaak zijn het
voorkeurwoorden, zowel van de Duitse expressionisten als van Marsman.
Becher: Spiralen139. cf. Stroom; Firmament140. cf. Bloei, Wacht, das Meer
des Morgens141. cf. Virgo; Perlenlicht cf. Bloesem.142. Aller Haare flattern
wie Fahnen,143. O - : Jener Haare züngeln oft wie Fahnen,144. Deiner Haare
rotgeschürte Fahn/ ob des Antlitz marmorplatz145. cf. Verhevene, en n.a.v.
het laatste voorbeeld bovendien cf. Vrouw.
Ehrenstein: Wien, du alte, kalte Hure146. cf. Berlijn; Die Sterne haben sich
abgedreht147. cf. Blauwe Tocht III.
Heynicke: und grüne Gärten blühen am Bogen meines Blickes148. cf.
Bloesem; Wir tanzen den Tanz auf den Blutstrom des Weltalls149. cf. Vrouw;
Glocke über den taumelden Strassen150. cf. Blauwe Tocht II; Komm, / gib
mir deine Hand. /[...] / wir sind ein Segel, / hinschwebend licht durchs
Sommerland, / und ferne ist die wehe Stadt der Tränen.../ Kein Wort.151.
cf. Blauwe Tocht III; es rauschen Sterne einen Glanzchoral / und um die
Stirnen kreisen Silberstreifen152. cf. Bloesem; Die Gassen haben alle Augen
zu, / blass faltet Nacht die weissen Hände.153. cf. Blauwe Tocht I.
Kasack: gib deine Hand- / dunkles Gestirn, Abend, den Frieden154. cf.
Blauwe Tocht III; Du bist das Rätselhafte, das nur schenkt. / Alleine halten
wir umsonst den Tag. / Aus deinen Händen aber naht ein Abend.155. cf. Das
Tor en Wacht.
Klemm: Bäume sättigen sich in schweigendem Grün. / Und der Himmel
dunkelt in einem vergessnen Grau. / Die Unendlichkeit des Grases /
Triumphiert mit tausend kleinen Spitzen.156. cf. Bloesem.
Stadler: Die stieren Augen, / Die verstört und aufgeschreckt im Leeren
hangen157. cf. Vrouw; Dein Schritt ist wie ein fremder Traum158. cf. Bloesem;
Die ganze Welt ist nur ein enger, nachtumschienter Minengang159. cf.
Nachttrein.
Werfel: Morgenmeer160. cf. Virgo.
Wolfenstein: Die Strasse wiegt sich nun in unserm Gange161. cf. Blauwe
Tocht I.
Het valt nu al op, dat de expressionisten onderling ook veel overeenkomstigs hebben
in hun woordgebruik. In dit hoofdstuk zal het gaandeweg steeds duidelijker worden,
hoevéél ze op dit gebied gemeen hebben. Daarom is het op dit niveau (en op het
niveau van alle in dit hoofdstuk behandelde overeenkomsten) zinloos om van invloed
te spreken. Zowel de expressionisten als Marsman putten uit een reservoir van
soortgelijk materiaal.162.
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2.4 Metaforiek
Op het expressionistisch gebruik van meerwaarden en chiffren zal ik in het volgende
hoofdstuk uitvoeriger ingaan. Vooral Trakl en Lasker-Schüler leveren een veelheid
van chiffren die ik daar in verband met Marsman zal brengen. Ten slotte kàn invloed
ook een bewijs leveren ten aanzien van periodeverschijnselen - hoewel omgekeerd
periodeverschijnselen natuurlijk niet op invloed hoeven te wijzen.
Van het feit dat meerwaarden en chiffren algemeen optreden in expressionistische
poëzie, getuigen Heynickes ‘strömen’ en Werfels ‘schreiten’ - hoewel beide met
andere meerwaarde dan respectievelijk ‘stromen’ en ‘schrijden’ bij Marsman. Nu
staat Heynicke ook weer onder invloed van Heym en Trakl. Vooral het gebruik van
het chiffre ‘blauw’ heeft zich bij vele expressionisten verspreid.
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Een voorbeeld van meerwaarden bij Heynicke:
Mein Volk, / blüh ewig, Volk. / / Strom, ausgespannt von Mitternacht zu Mitternacht,
/ Strom, gross und tief von Meer zu Meer, / aus deiner Tiefe stürzen Quellen, / urewig
speisend dich, / das Volk.163.
Dit gedicht heeft zowel ‘bloeien’ als ‘stromen’, beide woorden hebben echter meer
op naastenliefde betrekking dan (zoals bij Marsman) op lichamelijke liefde. Een
voorbeeld van Werfel: Ich trat auf die Strasse. Sie strömte schon abendlich164. (cf.
trouwens Blauwe Tocht I).
Na deze korte aanduiding van het meerwaarde-gebruik bij expressionistische dichters,
ga ik nu over tot de bespreking van de expressionistische metaforiek meer in het
algemeen.
Het zijn vooral de verbaalmetaforen, die bij vele expressionisten het gedicht
bijzondere uitdrukkingskracht verlenen.165.
Met de expressionistische metafoor heeft zich vooral K.L. Schneider bezig
gehouden. Bij de dichters waar hij zich op richt (Trakl, Heym, Stadler) ligt het
zwaartepunt van het gedicht in het beeld, zoals blijkt uit de volgende vier
karakteristieken van het expressionistische beeld, die weliswaar aan Heym ontwikkeld
maar algemener toepasbaar zijn.
1. Die Bildfunktion wird ununterbrochen in Anspruch genommen.
2. Auf ein und denselben Bezugsgegenstand werden mehrere verschiedene
Bildvorstellungen gehäuft.
3. Die bildlichen Vorstellungen werden gedehnt, indem:
a. eine einzelne Vorstellung in alle möglichen Richtungen ausgesponnen
und ausgewalzt wird,
b. an die Ausgangsvorstellung verwandte Ergänzungsvorstellungen
angeschlossen werden.
4. Mit dem Analogieverhältnis zwischen Sachverhalt und Bildverhalt wird
es nicht sehr genau genommen. Zwischen Sache und Bild wird oft
gewaltsam eine Beziehung hergestellt. Man gewinnt den Eindruck, dass
der Dichter nicht einer Sache ein entsprechendes Bild, sondern umgekehrt
einer schon vorhandenen bildlichen Vorstellung einen entsprechenden
Sachverhalt zuordnet.’166.
De beelden hebben geen versierende functie, maar een essentiële:167. ze zijn de
ruggegraat van de expressionistische poëzie. Allegorie vinden we vooral bij Heym.168.
Bezielingen en personificaties zijn schering en inslag in expressionistische poëzie.
Het heeft nauwelijks zin veel voorbeelden van bezielingen en concretiseringen te
geven. Een paar van Heynicke:169.

Schrei170.
Die Gassen haben alle Augen zu,
blass faltet Nacht die weissen Hände.
Vor meinen Träumen sinken alle Wände,
auf fremden Wegen leuchte ich dahin.
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In Gottes Höhen sind die Nächte hingebaut,
O meine Seele in der Tiefe!

En: aber leise deine Hand lächelt mir Schlaf übers Herz, / über die zuckenden
Wimpern die Strahlen der silbernen Finger, / süss und zärtlich wiegst du mein
trotziges Haupt dir in den Schoss.171.
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Enkele voorbeelden van bezieling en concretisering bij Heym: Und Sterne fahren
singend durch die Räume;172. en: Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald / Mit roten
Häuptern in den Raum, den klaren.173.
Vaak komen concretiseringen tot stand door abstracta op een plaats te zetten waar
grammaticaal een concretum gebezigd zou moeten worden. Heynicke: und die Freude
hebt ihre Fackel, / unsere Strasse ist ein lächelnder Tag!/[...] / Doch das Lächeln
schlägt Bogen von mir zu dir.174.
Een voorbeeld bij Van Hoddis: Meine Nächte sind sehr laut geworden175.. Marsman
doet dit voortdurend (Blauwe Tocht II 18 uw open dag), zo vaak, dat het niet nodig
is met voorbeelden aan te komen.176.
K.L. Schneider ontwerpt een min of meer thematische indeling van
expressionistische metaforen, gebaseerd op de wijze waarop het beeld de
‘expressionistische wereld’ gestalte geeft. 177.
Hij onderscheidt dan de pejoriserende metafoor: iets wordt vergeleken met iets
van mindere waarde: stof van een vlindervleugel met as, bomen met bedelaars, enz.
Dan de cynische metafoor: iets wordt vergeleken met iets met een sterk ontwaardend
karakter: Ein kleines Licht am Fensterrand gesteckt, / Wo jemand sterbend seine
Klauen streckt.178. Ten derde de dynamiserende metafoor. Vooral deze metafoor speelt
in expressionistische poëzie een belangrijke rol. Schneider onderscheidt drie vormen:
iets wat gewoonlijk niet bewegen kan, beweegt; iets wat bewegen kan, beweegt
harder; iets wat onbezield beweegt, beweegt bezield. Vervolgens de demoniserende
metafoor, die bij Heym gestalte krijgt in kosmische beelden: Doch die Dämonen
wachsen riesengross, / Ihr Schläfenhorn zerreisst den Himmel rot.179. En ten slotte
de synesthetische metafoor, waarbij meestal één van de twee zintuiglijke indrukken
optisch is.
Het bezwaar van Schneiders indeling geldt zelfs al voor de expressionistische
dichters, die hij ermee wil beschrijven: deze indeling is vooral op de maat van Heym
gesneden. Trakl is er met enige moeite wel in te passen, Stadler al minder. Marsman
hanteert de cynische en demoniserende metafoor niet, en of hij dynamiserende
metaforen gebruikt is de vraag. Volgens de criteria van Schneider zijn alle bezielingen
dynamiserende mataforen, maar het is in de Verzen m.i. niet zozeer om dynamiek te
doen als wel om een bepaalde intensiteit, die door middel van bezielingen wordt
bereikt. Beweging is daarbij secundair.180. Is hamerslagen schrijden door de straat
een dynamiserende metafoor? Me dunkt van niet, hoewel Schneider zonder aarzelen
ja zou zeggen. Maar dat Marsman op dit niveau veel met de expressionisten gemeen
heeft, blijkt wèl.

2.5 Grammaticale veranderingen
Tot het ‘nieuw gebruik van de bekende dagelijkse termen’181. behoort ook een nieuwe
grammaticale toepassing van de woorden. Vooral bij werkwoorden gebeurt dit veel.
Transitieve werkwoorden worden intransitief gebruikt en andersom, werkwoorden
die niet reflexief zijn worden reflexief gebruikt. Enkele voorbeelden.
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Stramm: Das Turmkreuz schrickt ein Stern;182. Fenster grinst Verrat.183.
Heynicke: Träume Schlümmer hin über mich;184. Am Himmelrande träumen
Wälder Ihre blauen Leiber hin.185.
Marsman doet hetzelfde: vrouw, / bloeit schaduw waaierbloem; slaan de
velden witten geur en wijn / die uwer handen tasten scheemrend dauwt;
uwe haren duisteren erbarmen; hooge vensters droomen hun vergaan;
mij tuimelende, wilde wegen brak.
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Wat we bij Marsman ook vaak aantreffen, is de verbinding van een voorzetsel met
een werkwoord zodat bijna een voorzetselvoorwerp ontstaat. Er is vrijwel geen
gedicht in de Verzen waar dit niet gebeurt.186. Heynicke doet het ook: ein Baum von
Tränen steht im Walt meiner Träume nach dir;187. ich reige meinen Tanz an Händen
fremder Brüder.188. Ook op dit gebied toont Marsman zich een expressionistisch
dichter.

2.6 De zin
Martini189. noemt als algemeen expressionistisch kenmerk de ‘lockere Abfolge’ van
zinnen. Muschg noemt190. als wezenlijk kenmerk van expressionistische taal dat die
elliptisch is, hij spreekt zelfs van antigrammaticale mishandeling van het woord. De
nieuwe expressionistische grammatica die zo ontstaat kent ‘Nominal-’ en ‘Verbalstil’,
al naar gelang rust of beweging moet worden uitgedrukt. Vooral Stramm lijkt hiervan
een voorbeeld te zijn. Maar ook Werfel, Becher, en zelfs Trakl, Benn en Else
Lasker-Schüler hanteren geregeld ellipsen.
Vooral in verband met Stramm en de ‘Seinen’ wil ik apart ingaan op de ‘eisen’
die Marinetti aan het gedicht stelde. Als evangelie golden zij maar voor een beperkt
aantal dichters (Der Sturm), maar een aantal van deze futuristische ‘normen’ hebben
ook buiten Sturm-kringen invloed gehad. Ik citeer Muschg's samenvatting191. van
Marinetti's eerste manifest, 11 mei 1912: het ‘Technisches Manifest der futuristischen
Literatur’.
‘Erstens: Zerstörung der Syntax durch Anordnung der Substantive aufs
Geratewohl, wie sie einem einfallen. Zweitens: Verwendung des Verbums
im Infinitiv, der sich dem Substantiv elastisch anpasse und allein die
Kontinuität des Lebens ausdrücken könne. Drittens: Abschaffung des
Adjektivs (abolire l'aggetivo), damit das nackte Substantiv seine
wesentliche Farbe behalte. Fünftens: Verwendung von Doppelsubstantiven
wie donnagolfo, porta-rubinetto, die ohne Konjunktion durch Analogie
verbunden seien; die Wahrnehmung durch Analogie werde dem modernen
Menschen immer selbstverständlicher wie die Schnelligket des Fliegens.
Sechstens: Abschaffung der Interpunktion, die den lebendigen Stil
erdrossle; um gewisse Bewegungen und ihre Richtung zu verstärken,
verwende man mathematische und musikalische Zeichen. Siebentens:
Abschaffung des Vergleichs, Ersetzung der Metapher durch die Analogie.
Möglichst weiträumige Analogien ergäben einen orchestralen Stil, der das
Leben der Materie einfangen könne. Dichtung müsse eine ununterbrochene
Folge bestürzender Bilder sein; je weitere Bezüge diese enthielten, desto
länger behielten sie das Bestürzende, das die Kunstwerke vor dem Veralten
schütze. Neuntens: um die Bewegung eines Objekts wiedergeben zu
können, müsse man die Kette der Analogien, die sie hervorrufe,
wiedergeben und in je ein Wort verdichten (Marinetti nennt das
“expressiven” Stil); je rascher die Bewegung, desto engmaschiger müsse
das Bildernetz sein. Zehntens: die Bilder müssen möglichst ungeordnet
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sein, denn Ordnung sei ein Produkt des vorsichtigen Denkens. Elftens:
Zerstörung des “Ich” in der Literatur, das heisst aller Psychologie. Die
Psychologie sei erschöpft, an ihre Stelle trete das intuitive Erfassen der
Materie; dieser sollten nicht die menschlichen Gefühle unterschoben,
sondern ihre eigenen Energien und Prozesse sollten dargestellt werden.’
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Ter illustratie geef ik een gedicht van Stramm:192.

Patrouille
Die Steine feinden
Fenster grinst Verrat
Äste würgen
Berge Sträucher blättern raschlig
Gellen
Tod.

Marsman gebruikt vaak ellipsen,193. maar met Marinetti's credo kunnen strikt gezien
alleen de ellipsen uit de ‘Seinen’ worden vergeleken. De andere gevallen zijn vaak
regels met ‘o’, die meer met Trakl dan met het futurisme te maken hebben. Toch
bestaan de ‘Seinen’, naar we in de interpretaties hebben gezien, niet helemaal uit
ellipsen: vaak kan men gave zinnen onderkennen in de korte regels die het gedicht
formeren.
Van een aantal andere ‘normen’ van Marinetti vinden we ook sporen in de ‘Seinen’:
de infinitieven in Potsdam; zo zijn er aanzienlijk minder adjectieven; er is minder
interpunctie; we treffen de analogie-metafoor aan met ‘is’ (Berlijn, Bazel); in Val
vinden we een analogieketting; in Potsdam en Weimar komen samengestelde
substantieven voor; en het ‘teruggetrokken ik’ in de meeste ‘Seinen’ komt ook overeen
met wat Marinetti wilde.
Toch maken de ‘Seinen’ niet de indruk, uit verwantschap met Marinetti tot stand
gekomen te zijn. Het is aannemelijker, te veronderstellen dat de futuristische trekken
in de ‘Seinen’ via Stramm op Marinetti terug te voeren zijn, en niet rechtstreeks.194.

2.7 Compositie
Sokel, Dürsteler en Martini noemen als expressionistisch kenmerk de gelijktijdige
antithese. Zo schrijft Martini (in verband met Werfel): ‘Trakl, Heym, E.
Lasker-Schüler, Däubler und Stadler litten unter ähnlichen inneren Widersprüchen.
Die Gleichzeitigkeit des inneren Erlebens - eine typische expressionistische, irrationale
Erlebnisform - schlug in das Zugleich-Sein auch aller Gegensätze um.’195. Een
voorbeeld van een dergelijke gelijktijdige antithese vinden we bij Werfel, die zijn
voorbeeld mogelijk weer in de Psalmen gevonden heeft, waar dergelijke tweedeling
een geregeld voorkomende stijlfiguur is: Ich stürze mit den drohnenden Kometen, /
Und bin nicht gebunden an ihre Bahn. / Ick hocke in einem dunklen Hausflur, / Und
bin nicht gefangen von Tag und Nacht. / Ich wohne in einem liebenden Herzen, /
Und bin nicht gezügelt vom Andrang des Bluts.196.
Deze ‘Gleichzeitigkeit des Empfindens’ (vaak ten onrechte typisch futuristisch
genoemd, we vinden het verschijnsel ook bij Trakl en Heym), is een opvallend
compositioneel kenmerk. Er hoeft niet noodzakelijk sprake te zijn van een volstrekte
tegenstelling, meestal komt de gelijktijdigheid tot stand in een simultaankarakter,197.
waarin dingen die na elkaar gebeuren als gelijktijdig worden weergegeven. Dit
compositieprincipe regeert de gedichten waardoor Van Hoddis en Lichtenstein bekend
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zijn geworden, gedichten die bestaan uit een aantal beelden die niet op elkaar maar
wel samen op een vaak niet gespecificeerd thema betrokken kunnen worden. Ik geef
een paar voorbeelden.
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Van Lichtenstein:

Die Dämmerung198.
Ein dicker Junge spielt mit einem Teich.
Der Wind hat sich in einem Baum gefangen.
Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,
Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.
Auf langen Krücken schief herabgebückt
Und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme.
Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt.
Ein Pferdchen stolpert über eine Dame.
An einem Fenster klebt ein fetter Mann.
Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen.
Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an.
Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen.

Van Van Hoddis:

Weltende199.
Dem Bürger fliegt von spitzen Kopf der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei,
Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.

Newton200. stelt: ‘Simultaneity [...] is an “open” principle of progression - we cannot
say development - since it is cumulative rather than constructive and can come to no
conclusion.’
M.i. is een beeldcumulatie (als in bovenstaande gedichten) wel degelijk constructief:
er ligt een gemeenschappelijk (thematisch) element achter de verschillende beelden
dat Newton kennelijk niet onderkent. Duidelijk is dit ook waar Marsman het
simultaanprincipe hanteert, bv. in Potsdam: de verschillende disparate beelden hebben
daar een element van orde gemeen.
Deze vorm van simultaneïteit past Marsman in de ‘Seinen’ toe, maar ook bv. in
Smaragd.201.
Een vorm van beeldcompositie die aan simultaneïteit verwant is, maar daar wel
van moet worden onderscheiden, is die van de beeldopeenhoping met expliciet
gemeenschappelijk centrum. Bij Trakl en Heym vooral vinden we dit principe.
Marsman past het onder meer toe in Bloesem, waar vrijwel alle metaforen met dezelfde
woorden ‘nacht’ en ‘land’ tot stand komen.202. M.i. ontspoort Marsman in Val waar
hij het met het woord dood doet: in vloer / van den dood hebben we te maken met
een identiteitsmetafoor, waarin vloer = dood; in wal / van den dood met een
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genitiefrelatie (‘dood heeft een wal’). Maar ontsporing of niet, ook in de compositie
van een aantal Verzen blijkt Marsman naar de expressionisten te
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hebben gekeken. Hij past in de ‘Seinen’ het simultaanprincipe toe, en hanteert de
techniek van beeldopeenhoping, vooral in ‘Droomkristal’.

2.8 Thema's en motieven
Thematische parallellen zullen in het algemeen nauwelijks kenmerkend zijn voor
een bepaalde periode; als zodanig lijken zij voor een periodeonderzoek van weinig
nut203.. Anders ligt het, wanneer bepaalde thema's in een specifieke periode veel
voorkomen. Zo treffen we de drie thema's, die karakteristiek zijn voor de drie
afdelingen van de Verzen bij de duitse expressionisten op soortgelijke wijze aan.204.

2.8.1 Kosmiek
In verband met Marsman heeft dit expressionistische motief bijzondere aandacht
gekregen. Krispyns definitie van het expressionisme berust zelfs op dit kenmerk.205.
Bij de expressionisten zijn verschillende vormen van kosmiek te vinden. Allereerst
is er een kosmisch vervloeien van God, ik en Al. Het ik stroomt weg en gaat op in
de kosmos.206. Voorbeelden van deze soort kosmiek treft men overvloedig bij Heynicke
en Werfel, doch niet bij Marsman.
In de tweede plaats vinden we kosmische vergroting: een figuur wordt oneindig
vergroot uitgebeeld door elementen uit de kosmos te reduceren tot attributen van de
dominerende mens. Heym bv. gaat op deze wijze te werk waar hij gestalte geeft aan
zijn demonen. Andere voorbeelden:
Becher: Durch seine Adern ziehen Planeten Bahnen207. en: Ich ward wie
Meer, doch ohne Sturm, / Und Ebene ausgestreckt, / Aus meinem Munde
wächst der Turm, / Wald und Gebirg sich reckt. / / Wie herrlich bin ich
aufgegangen! / Im Aug-Ozean schläft kaum ein Mond. / In meinem Blut
schon Sterne gangen / Zu kreisen an erhellten Ton.208.
Heynicke: So trag mich, Welt! / In deinen bunten Mantel Hülle ich mein
Schreiten,209. En: Welt, / wie du taumelst! / An meiner ausgestreckten Hand
vorbei, / bunt und blutbefallen, / Welt.210.
Kasack:...wie braunes Trunkensein trug seine Hand / die Himmel, Sonne,
Luft und Baum.211.
Lichtenstein: Mir ist, als ob mein Körper die ganze Erde wär.212.
Een lang citaat uit een gedicht van Rubiner:213.
Aus seinen runden Augen ging die Sonne heraus und herein. Er schloss /
die gebogenen Lider, der Mond zog auf und unter. Der leise Schwung /
seiner Hände warf wie eine blitzende Peitschenschnur den Kreis der Sterne.
[...] Die törichte Erde zitterte in ihrem blinden Lauf. / / Der Mensch lächelte
wie feurige gläserne Höhlen durch die Welt, / Der Himmel schoss in
Kometenstreif durch ihn, Mensch, feurig durchscheinender! / In ihm siedete
auf und nieder das Denken, glühende Kugeln.
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En tot slot Werfel: Er hält die Welt, wie eine Nuss in Fäusten, / Unsterblich
schlingt sich Lachen um sein Antlitz, / Krieg ist sein Wesen und Triumph
sein Schritt.214.
Het is dus zeker niet waar dat Marsmans vorm van kosmiek, zoals Meijer beweert215.
zeldzaam is in expressionistische lyriek. Hoe weinig uitzonderlijk deze vergroting
wel is, bewijst Van Hoddis' gedicht dat er zelfs de draak mee steekt, Am Morgen:216.
Er spricht: ‘Nicht ängstlich an Gestaden
Auf offnem Meere will ich baden
(Ha! der Vergleich ist ein gewagter!):
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Ich werde frei vom Fron der Zeiten
Zum Kosmisch-schöpferischen schreiten.’ (Kosmisch, sagt er.)
Er wandelt kühn um seinem Tisch,
Er wandelt schon die ganze Nacht
wohl in dem gelben Lampenlicht
Das jetzt am blauen Tag zerbricht
(Die ganze Nacht hat er umgebracht!
So ein Kerl!)

Een derde vorm van kosmiek treedt op wanneer een alledaagse gebeurtenis tot
kosmische dimensies uitgroeit. Werfels gedicht Das Malheur217. gaat over een
dienstmeisje dat een schotel laat vallen: Dem verlegenen Mitleid der Gäste hatte sich
scheues Erstaunen zugesellt, / Denn sie sahen plötzlich Eine mitten in ein Schicksal
gestellt.
Van hier naar de subjectieve vergroting die ook bij Marsman geregeld voorkomt,
is maar een kleine stap.218.
Ten slotte kan de kosmos worden verkleind tot menselijke proporties, bij dichters
die het woord ‘ster’ met meer- of chiffrewaarde gebruiken. Vooral Lasker-Schüler,
maar ook Trakl doet dit. Ik geef een voorbeeld: In blauem Kristall / Wohnt der bleiche
Mensch, die Wang' an seine Sterne gelehnt; / Oder er neigt das Haupt in purpurnem
Schlaf.219.
Marsman doet dit niet in deze vorm, bij hem zijn de vergrotingen meestal niet tot
één enkel woord beperkt. Maar de theorie, dat zijn kosmiek volstrekt autochthoon
zou zijn en niets met de duitse expressionistische dichters van doen zou hebben,
wordt door deze voorbeelden wel ontkracht.

2.8.2 De vrouw
De vrouw bij Marsman wordt, vooral in ‘Droomkristal’, door middel van attributen
uit de natuur gekarakteriseerd. Deze techniek noemde ik aardse vergroting. Nu is het
betrekken van de natuur op de mens een in poëzie überhaupt geregeld gebruikt
procédé.220. Wat de expressionisten betreft, wijzen Pinthus en Martini erop. Men
denke ook aan de demonisering van de maan bij Heym en Trakl.221. Marsman zelf
geeft trouwens min of meer toe dat hij de vermenging van vrouw en landschap bij
de expressionisten heeft gezien: ‘de landschappen kregen menschelijke vormen:
heuvels werden de teere heup van een meisje;’222.. Merkwaardig is dat het artikel
waarin Marsman dit over de expressionistische poëzie zegt,223. zich juist tégen het
expressionisme richt.
Een aantal voorbeelden van de vermenging van vrouw en landschap: Becher: Du
zögst, o Mond, in blankeren See der Brust. / Haar-Wildnis muss den Schwarm der
Sterne schlucken.224.
Van Lotz citeer ik een heel gedicht, dat treffende overeenkomsten vertoont met
gedichten uit Droomkristal, o.m. met Das Tor:

Wir fanden Glanz225.
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Wir fanden Glanz, fanden ein Meer, Werkstatt und uns.
Zur Nacht, eine Sichel sang vor unserm Fenster.
Auf unsern Stimmen fuhren wir hinauf,
Wir reisten Hand in Hand.
An deinen Haaren, helles Fest im Morgen,
Irr flogen Küsse hoch
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Und stachen reifen Wahnsinn in mein Blut.
Dann dursteten wir oft an wunden Brunnen,
Die Türme wehten stählern in dem Land.
Und unsre Schenkel, Hüften, Raubtierlenden
Stürmten durch Zonen, grünend vor Gerüchen.

Een gedicht van Stadler doet aan Madonna denken226.:

Die Jünglinge und das Mädchen
Was unsern Träumen Schönheit hiess, ward Leib in dir
Und holde Schwingung sanft gezogner Glieder
Im Schreiten, anders nicht als wie in einem Tier.
Doch unsre Sehnsucht sinkt zu deinen Füssen nieder,
Erhöhung stammelnd wie vor dem Altar,
Und dass dein Blick Erfüllung ihr befehle,
Was blind in deinem Körper Trieb und Odem war,
Das wurde staunend unserm Suchen Sinn und Seele.
Du ahnst nicht dieser Stunden Glück und Qual,
Da wir dein Bild in unserm Traum versenken Doch du bist Leben. Wir sind Schatten.
Deiner Schönheit Strahl
Muss, dass wir atmen, funkelnd erst uns tränken.

Stramm kent de vrouw ook wonderbaarlijke eigenschappen toe, vooral in de bundel
Du. Een voorbeeld: Jetzt / Leuchtest du / Du / Leuchtest leuchtest!227.
Ten slotte twee gedichten van Toller, die ik in hun geheel citeer.

Lied der Einsamkeit228.
Sie wölbt um meine Seele Kathedralen,
Sie schäumt um mich ein brandend Meer,
Der Gosse sperrt sie sich wie eine Wehr,
Und wie ein Wall beschützt sie meine Qualen.
In ihr fühl ich die Süsse abendlicher Stille,
Auf leeren Stunden blüht sie sanftes Feld,
Ihr Schoss gebiert das Wunder der geahnten Welt,
Ein stählern Schwert steilt sich metallner Wille.

Schwangeres Mädchen229.
Du schreitest wunderbar in mittaglicher Stunde,
Um deine Brüste rauscht der reife Wind,
Ein Lichtbach über deinen Nacken rinnt,
Der Sommer blüht aus deinem Munde.
Du bist ein Wunderkelch der gnadenreichen
Empfängnis liebestrunkner Nacht,
Du bist von Lerchenliedern überdacht,
Und deine Last ist köstlich ohne Gleichen.
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Ongetwijfeld zullen deze voorbeelden minder overtuigend aandoen dan andere,
omdat nu eenmaal de verbinding van vrouw met natuur in poëzie een conventionele
is. Toch doet vaak de combinatie van motieven aan Marsman denken, men vergelijke
woorden als ‘schrijden’ en ‘bloeien’, ook de voorkeur voor ‘wind’ bij Toller, de
derde regel van het gedicht van Lotz, de vergelijking met het ‘dier’ bij Stadler. Het
gaat er hier ook niet om te bewijzen, dat Marsman zijn karakterisering van de vrouw
rechtstreeks aan de expressionisten ontleend zou hebben - maar om de verwantschap,
die m.i. onmiskenbaar is.

2.8.3 De stad
Dat de expressionisten veelvuldig de stad als thema in hun gedichten gebruiken, is
bekend.230. Nu zegt Meijer over Marsman:
Neither Stramm, nor any of the other German expressionist poets has
written this kind of city-portrait. For although the form and the choice of
words of these poems [sc. de ‘Seinen’] reminds us immediately of some
of the German expressionists, the sphere of thought from which they arose
rather seems to be contrary to the expressionist idea. The expressionists
abstracted, and often wrote about ‘die Stadt’ or ‘Städte’, ‘der Baum’, ‘der
Mensch’, etc., and not about one individual city.
Becher's well-known poem Berlin may seem a notable exception, but on
close examination it appears that this poem could refer to any big city, and
that Becher, instead of describing Berlin in particular, gives the
characteristics of ‘the city’ in general. Marsman, on the other hand, does
not abstract; he tries to capture the atmosphere of the various cities and
the momentary impressions they make on him. In poems like these only
the idiom is expressionist, the vision is closer to impressionism.’231.
Van Eyck, daarentegen, ziet dat de ‘Seinen’ nog zo impressionistisch niet zijn.
Weliswaar acht hij ze als poëzie mislukt, en lijkt de woordkeus hem op het eerste
gezicht impressionistisch,232. maar het uitdrukken van een subjectief beeld noemt van
Eyck niet impressionistisch, doch juist expressionistisch. Lehning233. sluit zich bij
Meijer aan.
Ik ben het met geen van hen volledig eens. Het ‘teruggetrokken ik’ in de ‘Seinen’
is m.i. een bij uitstek expressionistische trek. Dat de woordkeus niet impressionistisch
is, is in dit hoofdstuk genoegzaam aangetoond. Blijft het punt, of de andere
expressionisten al of niet gedichten over specifieke steden schreven. Er bestaan wel
gedichten met titels die daarop wijzen, maar Rölleke, die de functie van Die Stadt
bei Stadler, Heym und Trakl onderzocht, wekt inderdaad de indruk dat het niet om
een specifieke stad te doen is:
‘So steht die Stadt nie absolut vor dem Leser, sie ist immer in der
Perspektive des Lyrischen Ich vorgestellt. Dieses Ich steht im Mittelpunkt
der meisten Gedichte, und die Metaphern sind fast ausnahmslos mit der
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Gestimmtheit des Sprechenden oder seinen emotionalen Beziehungen zu
den Dingen gegeben. Sie sind nicht durch die Erscheinungen als solche
hervorgerufen. [...] die Stadt wechselt ihren Charakter mit der Situation
und Stimmung des sie erlebenden Subjekts.’234.
Toch valt hier al duidelijk veel overeenkomstigs met de ‘Seinen’ op, want het gaat
in de ‘Seinen’ niet zozeer om een beschrijving van de stad, als wel om de emotionele
indruk die de stad oproept.
Er zijn dan ook wel parallellen te vinden die aan de ‘Seinen’ doen denken. Niet
alleen Becher heeft de specifieke titel Berlin (een uitzondering, zegt Meijer), ook is
er Wien van Ehrenstein, waaruit een paar regels: Wien weint hin im Ruin. / / Wien,
du alte, kalte Hure, / Ich kauerte an deines Grabes Mauer.235. Overigens
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richt Ehrenstein zich in dit gedicht wel tegen de stad als zodanig: Ich rufe Weh! über
die Stadt. Ook stedengedichten van Goll hebben specifieke titels: Ode an Berlin,
Paris brennt. In De Ode an Berlin komen onmiskenbaar op Berlijn te betrekken
regels voor, zoals: Aber das Quadrat der Bank, Zuchthaus von Moabit: / Und
ägyptisch / Wirkt die Statue des Schutzmanns / Bei den Stollwerckautomaten.236. In
Paris brennt vinden we ook namen als St. Sulpice, Châtelet, etc.237. Goll is zelfs
specifieker dan Marsman, die dergelijke bijzonderheden niet geeft. Nu zijn de
gedichten van Goll geen beschrijvingen. Maar ik wil ook niet beweren dat Marsman
de expressionisten heeft nageäapt. Een sfeer als we in de ‘Seinen’ tegenkomen, treffen
we ook bv. in het gedicht Spaziergang van Lichtenstein, waaruit de regels: Mir ist,
als ob mein Körper die ganze Erde wär. / Die Stadt glimmt auf: Die tausend Laternen
wehn umher.238. Veel gedichten van Schickele doen aan de ‘Seinen’ denken, ik wijs
op Bei der Einfahrt in den Hafen von Bombay.239.
De techniek die aan de ‘Seinen’ ten grondslag ligt, werd hierboven bij de compositie
besproken. Ik herinner aan het daar geciteerde gedicht Die Dämmerung van
Lichtenstein. Een ander voorbeeld van Lichtenstein is het gedicht Nebel.240. Eenzelfde
wijze van beschrijven vindt men ook bij Däubler wel.
Hoewel Marsman de stad niet verheerlijkt als symbool van technologische
vooruitgang, of vervloekt om dezelfde reden241. vind ik toch dat Meijer en Lehning
hier minder overeenkomst zien dan er is. Nu zijn de ‘Seinen’ nooit (behalve door
Van Ostaijen) de meest bewonderde Verzen geweest. Ook Verbeeck herkent ze niet
als afzonderlijke groep, maar bespreekt ze hier en daar tussen andere door. Wat
Lehning betreft kan de oorzaak gelegen zijn in beïnvloeding door Marsmans eigen
mening over deze gedichten, Marsman vond ze zelf te leeg. Een aantal
expressionistische dichters dichtte over de stad; een kleiner aantal over een bepaalde
stad. Stramm is in de versvorm te herkennen. De ‘Seinen’ zijn gecomponeerd op een
wijze die typisch expressionistisch is. Marsman combineert, naast veel eigens,
materiaal van verschillende aard dat de expressionisten hem boden.
Het probleem waar het om gaat is niet de mate van imitatie of de mate van
originaliteit, maar de mate waarin Marsman gebruik maakt van het poëtisch materiaal
dat zijn tijd hem verschaffen kon. En hij maakt er in de ‘Seinen’ wel degelijk gebruik
van. Het verschil is gelegen in de houding van Marsman tegenover de stad, die
afkeurend noch goedkeurend is. In dit verband is het aardig erop te wijzen dat juist
het gedicht Berlijn begint met de typisch expressionistische veroordeling, die het
accent legt op de lelijkheid en het vuil: terwijl de emotie aan het slot van het gedicht
radicaal omslaat naar de andere kant: de zon is geel: Berlijn alleen al toont precies
aan in hoeverre Marsmans stedengedichten gerelateerd zijn aan die van de
expressionisten, en in welk opzicht hij zich van zijn duitse voorbeelden heeft
losgemaakt.

3 Conclusie
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In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd betoogd, dat kennis van de traditie
voor de interpretator noodzakelijk is. Een samenwerking tussen literatuurtheorie en
literatuurgeschiedenis is daarom gewenst. Onder een periode wordt hier, met Wellek,
een tijdsspanne met een relatieve eenheid verstaan, die wordt gedomineerd door een
systeem van literaire normen, waarvan men de introductie, verspreiding, afwijkingen,
integratie en verdwijning kan opsporen.242. Geen enkel literair werk realiseert de
kenmerken van een periode volkomen, dus ook de
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Verzen zullen dat niet doen. De literaire normen die in een periode domineren, vormen
m.i. geen gesloten systeem. Wèl vertonen ze een zekere samenhang, die echter voor
een deel buiten de literaire werken zelf zou kunnen liggen, en die hier niet kan worden
onderzocht.
Naar een omschrijving of definitie van het expressionisme is in dit hoofdstuk niet
gestreefd. Het enige doel was, aan te tonen dat Marsman gebruik maakt van het
literaire materiaal dat zijn tijd, liever gezegd de duitse expressionistische dichters,
hem boden. Daartoe heb ik een aantal van de expressionistische literaire kenmerken
opgespoord die zowel bij Marsman als in expressionistische poëzie te vinden zijn.
Onderzoek van de poëzie van een aantal expressionistische dichters in bundels en
bloemlezingen leverde een hoeveelheid parallellen op. Deze parallellen mogen niet
geacht worden Marsmans Verzen te verklaren, wel zijn zij vaak verhelderend, bv.
waar het verschijnselen als het gebruik van chiffren en meerwaarden betreft, die
zonder kennis van expressionistische technieken moeilijkheden voor de interpretatie
kunnen opleveren.
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk werden de parallellen in acht groepen,
aan de hand van acht criteria, gerangschikt. Deze acht groepen vormen samen géén
samenvattende karakteristiek van het expressionisme, aangezien Marsman er het
uitgangspunt van was.
Zo'n samenvattende karakteristiek bleek trouwens nog nooit iemand te hebben
kunnen geven. De conclusies die men uit de secundaire literatuur over deze periode
trekt, zijn volkomen afhankelijk van wat de auteur onder expressionisme verstaat,
d.w.z. op welke groep dichters hij zich richt, en ook van de mate waarin hij zijn
probleem praktisch benadert. Iemand als K.L. Schneider geeft, ondanks het feit dat
zijn indeling van expressionistische beelden aanvechtbaar is, meer houvast dan Sokel
en Weisstein.
Zo verschafte de dissertatie van Dürsteler een schat aan materiaal - niet zozeer in
het theoretische gedeelte als wel in de lijsten met expressionistische nieuwvormingen,
waar zijn boek grotendeels uit bestaat.
Een vergelijking van de als adjectief gebruikte tegenwoordige deelwoorden bij
Marsman en Werfel toonde aan243. dat Marsman op dit punt gebruik maakt van een
expressionistische techniek, en wel vooral in ‘Droomkristal’. Ook kwantitatief vormt
Marsmans voorliefde voor het participium (114 stuks in de bundel) een sterke
aanwijzing in deze richting.
Wat de woordvorming betreft, is het iets moeilijker te bewijzen dat Marsman
expressionistisch te werk gaat.244. Hij heeft een voorkeur voor de nominale
samenstelling. Typisch expressionistische samenstellingen (met werkwoordelijk
praefix, samengestelde adverbia, langcomposita) treft men hier nauwelijks aan. Wel
zijn Marsmans samenstellingen expressionistisch van aard: zij verenigen in één woord
verschillende functies, hetgeen mag blijken uit een vrijwel zonder uitzondering
geconstateerd metaforisch karakter. Afleiding komt minder vaak in de Verzen voor,
hoewel de afleidingen die optreden juist wel sterke gelijkenis met de afleidingen bij
de Sturm-dichters vertonen.
Over het onderzoek naar directe woordparallellen en vaak zelfs beeldparallellen245.
hoef ik hier niets meer te zeggen. Hun aantal is opmerkelijk groot, hetgeen voor
zichzelf spreekt.
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Wat de metaforiek betreft246. kwamen vooral overeenkomsten aan het licht met een
groep dichters, waartoe Heynicke, Trakl, Heym, Stadler en ook wel Van Hoddis
behoren.
Bij de grammaticale toepassingen247. bleek ook sterke verwantschap met Heynicke,
vooral waar het de verbinding van werkwoord en voorzetsel met
voorzetselvoorwerpkarakter betreft. De verwantschap met deze groep dichters
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toont zich vooral in ‘DK’. In de ‘Seinen’ bleek de verwantschap met een andere
groep, de Sturm-dichters, juist sterker. Van de eisen die Marinetti aan het gedicht
stelde, treft men de echo in de stedengedichten aan.248. Maar de compositie van deze
gedichten heeft aan de andere kant ook het simultaankarakter dat aan dichters als
Van Hoddis en Lichtenstein herinnert, terwijl ‘DK’ wat de beeldopeenhoping betreft
evident aan de techniek van Trakl en Heym doet denken.249. Thematische parallellen
dienen voorzichtiger gehanteerd te worden. Marsmans kosmiek250. lijkt inderdaad
niet op de typisch vervloeiende expressionistische kosmiek van Heynicke en Werfel,
maar wel degelijk op die van Becher, Heym, incidenteel op die van Kasack en
Lichtenstein, en staat dus allerminst geïsoleerd, zoals Krispyn beweert. Ook de wijze
waarop Marsman de vrouw gestalte geeft251. in beelden uit de natuur, is in
expressionistische gedichten niet onbekend. En wat ten slotte de stad betreft,252. ook
hier zijn bij de duitse dichters meer overeenkomsten te vinden dan Meijer, en ook
Lehning, betoogt. Dit is des te merkwaardiger, daar uit Lehnings boeken blijkt dat
deze uitnemend op de hoogte is, en ook in Meijers artikel een indrukwekkend aantal
expressionistische dichters wordt genoemd.
Hoe is dit dan te verklaren? Ik denk dat het komt doordat de grens tussen
periodeverschijnselen enerzijds en invloed anderzijds vaak niet scherp genoeg
getrokken wordt. Het lijkt vooral bij Lehning wel, of hij bang is aan Marsmans
originaliteit af te doen wanneer hij de relatie tussen Marsman en de duitse dichters
niet wat mitigeert. Meijer daarentegen wil de parallellen juist te direct zien - alsof
men alleen van een relatie zou kunnen spreken wanneer het om regelrechte imitatie
gaat.
Twee opmerkingen wil ik hierover aan het slot van dit hoofdstuk plaatsen. Ten
eerste zijn de periode-parallellen met andere dichters m.i. neutraal materiaal, dat aan
de kwaliteit van de Verzen niets toe of af doet. Bij invloed ligt het anders, daar komt
er een kwestie van gradatie bij, en imitatie kan bij invloedonderzoek dan ook af en
toe253. geconstateerd worden. Maar de parallellen die hier zijn opgesomd, constitueren
waardevrij materiaal voor de Verzen, dat niet zozeer wijst op een mate van
afhankelijkheid als wel op een zekere gevoeligheid ten aanzien van wat (voor
Marsman) poëtische vernieuwingen waren. Dit verklaart waarom er nauwelijks
parallellen te vinden zijn met de aan Marsman voorafgaande generaties (Bloem,
Leopold, Boutens): met behulp van wat hij bij de duitse expressionisten heeft geleerd
kan hij zich juist tegen hen afzetten - al is er ook veel traditioneels in de Verzen.254.
Mijn tweede opmerking betreft de mate van overeenkomst die in periode-parallellen
verwacht mag worden. Naar aanleiding van ‘de stad’255. heb ik er al iets over gezegd.
Wie de vraag ‘was Marsman een expressionistisch dichter’ wil beantwoorden, mag
niet verwachten exclusieve parallellen tegen te komen. Exclusieve parallellen horen
bij invloed thuis. Vanzelfsprekend zijn periode-parallellen minder duidelijk dan
invloed-parallellen, omdat ze, zoals hierboven bleek, vaak op een ander terrein liggen:
een bepaalde wijze van beeldvorming, een bepaalde relatie tussen de twee delen van
een samenstelling, enz.
Periodeverschijnselen maken deel uit van het collectieve aspect, dat literatuur
altijd kenmerkt, zoals ik in het begin van dit hoofdstuk heb gesteld. Met het
individuele aspect hebben zij op zichzelf niets te maken.256.
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Marsman heeft mede bij de duitse expressionistische dichters zijn vak geleerd.
Over de kwaliteit van de Verzen is hiermee niets gezegd.

Eindnoten:
1. Teesing Perioden p. 28
2. Staiger Die Kunst der Interpretation p. 17.
3. Šklovskij ‘Der parodistische Roman; Sternes “Tristram Shandy”’, in Russischer Formalismus
245-299.
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van de geschiedenis der literatuurwetenschap door Lunding en De Deugd.
8. Men denkt in de eerste plaats aan Kayser. Zie in Teesing Perioden p. 10 vv. In Nederland
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in het omvattende geheel van de periode ‘einzubetten’ (Perioden p. 41). (Curieus is, dat Wellek
Cysarz in ‘Periods and movements in literary history’ p. 83 een nominalist noemt). Het
nominalistische standpunt is echter in zoverre onverdedigbaar, dat men niet alleen in staat is
verschijnselen in een bepaalde periode te signaleren, maar ook ze met elkaar in verband te
brengen. Ook het erkennen van interdependentie, bv. van literatuur en beeldende kunst, is
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15. Landmann p. 44.
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welche die Literaturgeschichte beim Nachzeichnen der Entwicklungslinie erstrebt, nur auf
Grund einer genauen Kenntnis des konkreten Werkes möglich ist, während andrerseits erst das
Wissen um das Ganze uns die einzelnen Teile voll verständlich macht.’ Een goed voorbeeld
van dit zoeken naar synthesen levert de literatuurhistoricus Böckmann.
30. Zie hoofdstuk III. Gedichten van de dichters die Marsman hebben beïnvloed worden in dit
hoofdstuk zoveel mogelijk onbesproken gelaten.
31. Wellek heeft in zijn boek Concepts of criticism op dit gebied al veel werk verricht. Van
periodisering op basis van ‘talige’ verschijnselen ken ik echter geen voorbeelden.
32. De tijdgebondenheid van bepaalde literaire verschijnselen is niet geheel verklaarbaar vanuit
het ‘mode’-begrip. Men zie in Russischer Formalismus de inleiding van Striedter en het artikel
van Tynjanov, met betrekking tot de Russisch-formalistische theorie over literaire evolutie.
Landmann (p. 43) vermeldt dat Wölfflin al het modieuze aspect aan stijlverandering onderkende:
‘Wölfflin hat vorübergehend sogar auch einmal erwogen, ob der Stilwandel psychologisch
daraus abzuleiten sei, dass man sich an einem Stil gleichsam sattsieht, dass man, so wie jede
Liebe sich wandelt, gegen gewisse Reize abstumpft und daher neue bedarf.’
33. Zo vragen de extra-individuele trekken in Gossaerts Experimenten (1911) bv. mede om
verheldering naast Swinburne en Bilderdijk, behalve naast meer strikte tijdgenoten.
34. Zij het niet in letterlijk strikte zin: de met Marsman verwante expressionistische dichters
publiceerden vlak voor de eerste wereldoorlog.
35. Jauss vestigt er, in zijn voortreffelijke artikel ‘Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft’ p. 166 en p. 190-192, terecht de aandacht op dat nieuwe aspecten van
een literair werk hun oorsprong niet alleen in esthetische, maar ook in historische categorieën
vinden.
36. Het uitvoerigst gedocumenteerd door Lehning (Marsman en het expressionisme) en Meijer
(‘Expressionist influences in Marsman's early poetry’) - die echter m.i. de invloed van Heym
en Trakl op Marsman heeft onderschat. Verder o.m. door Binnendijk (‘H. Marsman: Paradise
Regained’), Donkersloot (‘Expressionisme in de nederlandse letterkunde’ p. 16), Van Eyck (in
De Gids 1924), Kazemier (‘Paul van Ostaijen en Marsman’), Engelman (‘De poëzie van
Marsman’), Houwink (‘Marsman en de generatie van Achttien’), en herhaaldelijk door De Jong.
37. Krispyn werkt met een enkel kenmerk, dat voor hem een toereikende definitie van expressionisme
vormt. Waar het Van den Bergh betreft citeert hij Lehning, waar het Marsman betreft, Meijer,
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en verder laat hij biografisch materiaal bij zijn beslissing meetellen. Hij komt met dit alles tot
een zeer smalle conclusie: ‘Dit werk [sc. de “eerste periode”] is weer onderverdeeld in zes
secties waarin min of meer gelijksoortige gedichten bij elkaar gebracht zijn, en waarvan de
tweede [“DK”] en de vierde [Penthesileia], daar zij niets bevatten dat naar vorm of inhoud
enige verwantschap met het expressionisme vertoont, buiten beschouwing kunnen worden
gelaten.’ (p. 240) Even verder, op de volgende pagina wordt ook ‘RS’ niet-expressionistisch
genoemd: ‘De enige verantwoorde interpretatie van deze term, die gebaseerd is op de kenmerken
van de aldus aangeduide Duitse literaire beweging, bevat namelijk als een wezenlijk bestanddeel
ervan het besef van mystische eenheid van het heelal van de dichter.’
Om moeilijkheden te vermijden, als de vraag welke dichters wel en welke niet expressionistisch
waren, hanteer ik in de eerste plaats de bloemlezingen Menschheitsdämmerung en
Expressionismus. Lyrik. Zo beweert Weisstein (Expressionism p. 17) dat onder meer Trakl en
Lasker-Schüler er op formele gronden eigenlijk niet toe behoorden. Zie echter hoofdstuk III
van deze studie.
Zo noemt Marsman bv. Rilke een expressionist (in ‘Divagatie’, Gulden winckel 1921 p. 3). Nu
is dit minder vreemd dan het lijkt, aangezien Marsman vooral hield van de neoromantische
trekken bij sommige vroege expressionisten.
Nederlandse parallellen, voorzover aanwezig, worden er in de noten van de tweede paragraaf
bij vermeld.
Zie, ook met betrekking tot Van den Bergh, hoofdstuk III
Ik kan nu eenmaal niet het volledige netwerk van relaties expliciteren waartoe de Verzen
aanleiding geven. Zo moet o.m. het gebied van de duitse neoromantiek (Rilke, George), maar
ook Hölderlin, Nietzsche, de symbolisten (Rimbaud) onbesproken blijven. Wat Nietzsche
betreft, ‘RS’ heeft duidelijke ‘Zarathustra’-trekken. Over Nietzsche en het expressionisme, zie
Sokel p. 64-65. Zie ook Marinetti's roman Mafarka le Futuriste, Paris 1909, of de amusante
bespreking ervan in Arnold p. 71 v.v.
Ter illustratie daarvan een gedeelte uit Marsmans artikel ‘Praeludium Mortis’ (De Gids 1923
II, p. 334-335): ‘Dan staat een schreeuw op, een gillende vlam in de duisternis; doch een smeeken
daarin, dat dit hart, in het bloed verloren, samen met de stortende stad dezer wereld, en niet de
aarde, het donkere dal onzer tranen, verzwolgen worde in den laatsten storm, en als een vliegend
schip te pletter sla aan den uitersten muur. Men noemt hen, wier werk ontstond uit een voorvoelen
of ervaren van den bizonderen nood dezer tijden - welke gevoelens met name sterk en veelvuldig
leefden in germaansch-slavische landen - indien zij die in de vormen van dezen tijd openbaren,
met een volmaakt-toevallig woord: expressionisten.
Slechts enkelen hunner vermochten den laatsten kreet te bannen binnen den rand van een strakke
contour, hoe wild daarbinnen het bloed ook zwalpte. Zij vonden - raadselachtig - rechtstreeks
tegen de algemeene verwildering waaruit ook zij stamden, nochtans de bestendiging huns
wezens in de vorm. Daardoor werd hun de snelle dood bespaard van de talloozen, wier stem
verwoei met den storm, waarin zij ontstond. In onzalige tegenstelling met de zeldzamen welke
de stad ondergingen als een weliswaar doodziek, maar donker levend organisme, ervoeren deze
haar slechts als een ontzield dynamisch spel van kracht en tegenkracht, en vervingen den kreet
der ziel veelal door den gil der sirenen...’.
Zo is het bv. mogelijk dat Marsman juist door de minst ‘expressionistische’ trekken van Trakl
is beïnvloed. Zie hoofdstuk III.
Zoals ‘de grote stad’, de ‘mensheidsidee’, het ‘visioen van de ondergang’ (zie overigens paragraaf
2 van dit hoofdstuk, afdeling 2.8.) Deze ‘thema's’ mogen misschien fraaie karakteristieken zijn
voor wat een aantal expressionisten bezielde, exclusief kenmerkend voor hun poëzie zijn ze
zeker niet.
In: Der deutsche Expressionismus. p. 88.
De samenhang tussen de poëzie sinds Baudelaire is overtuigend aangetoond door Friedrich.
Over de term expressionisme en haar geschiedenis, zie Arnold p. 9-15; de inleiding van Martini;
Hamburger; Sokel p. 1-3; en de inleiding van Pinthus in Menschheitsdämmerung. Arnold
concentreert zich vooral op de futuristische kant van het expressionisme; en dat terwijl Weisstein
(Expressionism p. 19) meent dat het futurisme niet tot het expressionisme behoort en wèl te
definiëren zou zijn. Muschg daarentegen meent (p. 59) dat het futurisme een reactie op het
impressionisme is, terwijl Edschmid juist beweert (p. 30) dat het een uitvloeisel van het
impressionisme is. Verwarring heerst alom. Marsman zelf doet in ‘De verhouding van leven
en kunst’ (De anatomische les p. 95-112) een poging de drie benamingen te onderscheiden. Hij
ziet het futurisme (evenals Edschmid) als konsekwentie van het impressionisme, waarvan hij
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de simultaneïteit als het voornaamste kenmerk beschouwt (en die wordt, o.m. door Martini Was
war Expressionismus p. 36, 50, 73-74, nu juist weer een specifiek kenmerk van het
expressionisme genoemd). Het expressionisme ziet Marsman als centrifugaal, antropocentrisch.
Het kubisme bespreekt hij verder niet. Marsman meent dat de drie stromingen expressionisme,
futurisme en kubisme als gemeenschappelijk kenmerk een gerichtheid op het hart van de
werkelijkheid vertonen.
In zijn beide artikelen in Expressionism.
Expressionism p. 34, zie ook p. 23-26.
Newton p. 13.
Newton p. 60.
Tot er meer duidelijkheid over het expressionisme is, is dit uitgangspunt ook het enige mogelijke,
meen ik.
Der bildhafte Ausdruck p. 172 en passim.
Menschheitsdämmerung p. 25.
Kazemier in ‘Paul van Ostaijen en Marsman’ p. 79, 83.
Sokel p. 50. Een citaat van p. 45: ‘The distinction between outer and inner world, between
universe and self, disappears as it disappears in the dream. The impossible happens as a matter
of fact, and no explanatory frame of reference - theological, positivistic-psychological,
allegoric-romantic - is supplied.’
Overigens oefent Weisstein terecht kritiek op Sokels benadering: ‘We object, however, to the
thematic treatment proffered in Sokel's book The Writer in Extremis. For as is shown by the
unrepresentativeness of the examples adduced there, what mattered to the Expressionists was
not the what - or, for the matter, the why - but only the how of a given phenomenon. They simply
did not care whether the Aufbruch they sought to portray occurred in the life of a son, a bank
teller, or an artist.’ (Expressionism p. 44).
Edschmid p. 32.
Muschg p. 17. Muschg is verder weinig behulpzaam, omdat hij het expressionisme opvat als
revolutionaire en niet als esthetische beweging. Voorbeelden van benaderingen die de tendenzen
van het expressionisme op vroegere impulsen terugvoeren, zijn Falkenmaier en F.J. Schneider,
die beiden hun best doen in de expressionistische dichters vooral impressionistische trekken te
signaleren.
‘Divagatie’, (1921) p. 3-5.
Der Styx, 1902.
Zie Donkersloot p. 22 in ‘Expressionisme in de Nederlandse letterkunde’.
Sokel p. 29, 30. In deel II van zijn boek, noemt hij onder een ander gezichtspunt,
‘communionistische’ en de ‘aktionistische’ dichters.
Pinthus beschrijft het expressionisme niet zozeer als onderzoeker, als wel als een
mede-expressionist. Zijn bloemlezing is geen keuze van een wetenschapsman, maar een
presentatie door een tijdgenoot, een kunstwerk opgebouwd uit kunstwerken.
Ik geef in dit boek dergelijke verklaringen niet. Waarom juist déze poëtische verschijnselen
optreden, en waarom het expressionisme na het impressionisme en het naturalisme ontstaat,
zijn vragen die met behulp van een ergocentrisch model niet opgelost kunnen worden.
Sokel p. 3.
Menschheitsdämmerung p. 29 en passim.
Friedmann/Mann p. 15. Zie ook over dit punt het hoofdstuk in Wellek/Warren ‘Literature and
philosophy’.
Zie ook Martini Was war Expressionismus p. 32 en 64 en Pinthus in Menschheitsdämmerung
p. 27.
Verbeeck p. 36.
Lehning (Marsman en het expressionisme p. 36) citeert Marsman over Menschheitsdämmerung:
‘Het werk, een schreeuw, geboren uit veel bloed en tranen; vorm ontbreekt; bij gevolg: geen
kunst. Hierdoor is het boek voor mij volkomen bepaald.’ Men moet echter niet vergeten dat
Marsman dit in 1929 schreef, dus 7 à 10 jaar na de tijd waarin de Verzen ontstonden!
Hoewel de hier gegroepeerde kenmerken gekozen zijn vanwege de parallellie met kenmerken
van de Verzen, probeer ik bovendien van elk kenmerk aannemelijk te maken dat het representatief
is voor het ‘expressionisme’. Hiertoe gebruik ik ook secundaire literatuur over het
expressionisme, die echter in de behandeling van specifieke kenmerken een en ander te wensen
overlaat. De meeste hier geciteerde auteurs suggereren wel wat het expressionisme misschien
was, maar tonen het niet aan.
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Ik heb geprobeerd te groeperen naar de aard van het materiaal, gerangschikt van eenvoudig
naar hoger gestructureerd niveau.
Hoewel deze lijst kenmerken een overtuigende indruk maakt, laat de wijze van onderzoek nog
veel te wensen over. Enerzijds omdat het vergelijkingsmateriaal onmogelijk gegeven kan worden
in dit bestek (bv. 27 gedichten van Werfel!); anderzijds omdat interpretatie van het
vergelijkingsmateriaal uiteraard helemaal buiten beschouwing moet blijven. Voor een onderzoek
van periodeverschijnselen heeft het geen zin vers naast vers te leggen. Overigens leent het
materiaal zich er ook niet toe. De lezer moet in veel gevallen maar aannemen dat de gevonden
verschijnselen specifiek zijn voor het expressionisme. Een aantal expressionistische ‘kenmerken’
komt in hoofdstuk III uitvoeriger dan hier aan de orde, met name het gebruik van chiffren en
meerwaarden. Expressionistische dichters, waarvan Marsman bewijsbaar invloed onderging,
worden ook daar behandeld. Men behoeft geen invloed te ondergaan van een auteur uit dezelfde
periode (men denke aan de invloed van Rimbaud op Trakl) - zie Grimms artikel ‘Georg Trakls
Verhältnis zu Rimbaud’) - hoewel wat Marsman betreft Van den Bergh, Trakl, Stramm,
Lasker-Schüler en ook Heym wel degelijk periode-invloed hebben gehad.
Eigenlijk is het in dit onderzoek niet van belang of de gevonden parallellen van voor de Verzen
dateren of erna: modeverschijnselen kunnen evengoed blijken uit latere voorbeelden. Het gaat
me hier niet om het bewijzen van afhankelijkheid maar om verband. Niettemin hebben oudere
dichters (Van den Bergh voor Nederland) en gelijktijdige (De Vries) de voorkeur. De nasleep
(De vrije bladen, Erts) geeft minder betrouwbaar materiaal omdat de kans groot is op epigonisme,
dat in de eerste plaats op afhankelijkheid wijst.
Dürsteler p. 18. Zo komt het gebruik van participia ook bij Leopold veel voor, en is het praesens
vrijwel altijd de verbaaltijd die in lyriek wordt gehanteerd. Dürsteler gelooft te veel in het
volstrekt nieuwe van verschijnselen, terwijl het werkelijk nieuwe m.i. een accenten-kwestie is,
die vooral in de constellatie van verschijnselen is gelegen.
Dürsteler p. 18.
‘De sluiswachter van het Getij’ p. 61.
Dürsteler p.18.
Dürsteler p. 17.
Fremde sind wir auf Erde alle p. 72: 3 ×; Der Krieg p. 82: 17 ×; Der Ritt p. 94: 21 ×; Trinklied
p. 109: 3 ×; Warum mein Gott p. 116: 7 ×; Wir nicht p. 119: 2 ×; Der dicke Mann in Spiegel p.
123: 13 ×; Der schöne strahlende Mensch p. 127: 3 ×; Hekuba p. 134: 4 ×; Als mich Dein
Wandeln an den Tod verzückte p. 153: - (wel substantivisch) gebruikt: 6 ×; Die Träne p. 185:
3 ×; Gesang p. 185: 2 ×; Ballade von Wahn und Tod p. 187: 7 ×; Ich habe eine gute Tat getan
p. 197: 2 ×; Ich bin ja noch ein Kind p. 208: 5 ×; Aus meiner Tiefe p. 217: 10 ×;
Revolutions-Aufruf p. 252: 2 ×; Der gute Mensch p. 275: 2 ×; An den Leser p. 279: 1 ×; Vater
und Sohn p. 281: 4 ×; Eine alte Frau geht p. 284: 4 ×; Lächeln Atmen Schreiten p. 290: 5 ×;
Das Mass der Dinge p. 311: 2 ×; Veni creator spiritus p. 321: 4 × Ein geistliches Lied p. 323:
1 ×; Die Leidenschaftlichen p. 324: 7 × en Ein Lebens-Lied p. 328: 4 ×.
Niet adjectivisch: a. als werkwoordelijk deel van een gezegde: Blauwe Tocht II 21 d'eendre
maat gebrand in onze schreden; Smaragd 4 gij hebt uw mond geslepen op het licht. b. als
bijwoordelijke bepaling, bij de persoonsvorm: Bloesem II en scheemrend schrijdt; bij een
zinsdeel: Blauwe Tocht I 9 in 't hijgend zich omarmen. c. als deelwoord bij ‘ontstentenis’ van
een persoonsvorm (ellips): Einde 4 waar ik gewelfd over den rand der ruimte; Smaragd 19 en
deze mengend waaiende vergoot. d. ‘zelfstandig’ in aanspreekvorm: Das Tor 16 du segnende;
Smaragd 21 wuivende, wij groeten u. Op één van deze vier manieren worden 38 participia
gebruikt.
Het is vaak moeilijk om een naamwoordelijk gezegde van een werkwoordelijk te onderscheiden.
Hier gebruik ik de transformatie van Van den Toorn in Levende talen 1965 p. 629 vv: de plaatsing
in afhankelijke zin, die bij naamwoordelijk gebruik onmogelijk is na de persoonsvorm: Verhevene
13: ‘*dat de befloersing der luchten was sluipend’, en Robijn 8: ‘* dat uw huid is ruischend’.
Als mich dein Wandeln an den Tod verzückte, p. 153.
Dergelijke constructies treft men ook aan bij nederlandse tijdgenoten. Uit Permys' bundel De
zwaluwen om den toren (1921) Fel geluk r. 9vv: Mijn leven! wij willen het samen leiden / Langs
zingende wegen en door wuivend gewas;.
Verschoven gebruik: zie Glossarium. In lichaam, wentelend al-leven is wentelend op lichaam
toepasbaar. Zie hfst. IV 3.
Het valt op dat deze normale adjectivische participium-substantief relaties allemaal uit ‘RS’
komen.
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cf. droomend zeil; steigerende rots; sidderende beken; tuimelende wegen.
cf. huiverende wacht; huiverende hoogten.
cf. fonkelende bloesem; knellende vaargeul; wapperende mond der ruimte.
cf. waaiend bloed; wankelenden boog der nacht.
cf. laaiende ton, hoewel een ton strikt gezien wel kan laaien. ton fungeert echter als metafoor
na zon.
cf. schemerenden glanzen; schemerenden gang; scheemrende kruiseling; stroomende omarming.
cf. smeltend licht; stroomende spiralen; wankelende regenbogen; wapperende stroomen.
Dürsteler citeert hier Edschmid Über den Expressionismus p. 66, Dürsteler p. 18.
Dürsteler p. 12. Concentratie vindt hij dan vnl. bij Stramm en andere Sturm-dichters.
Dürsteler p.12.
Een sterretje voor het citaat geeft aan dat de transformatie onzin oplevert.
Der Krieg p. 82-83: * in den lärmenden Traum; * Stampfende Zeit; zerbrechenden Gebirgen;
* keuchenden Strassen; das ausgehende Herz.
Der Ritt p. 94-95: niederwandelnden Tag; blinkendes Gebiss.
Trinklied p. 109-110: wohlernährende Heimat.
Warum mein Gott p. 116: * unwissend Kerzenlicht.
* Der schöne strahlende Mensch p. 127.
Die Träne p. 185: weinende Stimm’.
Ich habe eine gute Tat getan p. 197-198: * seufzenden Tage; * Tastende Wurzeln.
Ich bin ja noch ein Kind p. 208-209: * zerschmetternden Ton.
Aus meiner Tiefe p. 217-218 * pochende Verzweiflung: * schwankender Landschaft; zuckenden
Nerv.
Lächeln Atmen Schreiten p. 290-291: * aus den tönenden [...] Toren; nieglühender Brand; der
Geliebten erdenlos schwindenden Schritt; der sternenden Sphäre;* tanzender Überschwang.
Ein geistliches Lied p. 323-324: jagende Begeisterung.
Das Tor heeft het vroegste voorbeeld van dit afwijkend gebruik.
Dürsteler p. 23-72.
Dürsteler p. 24.
Voornamelijk uitgaande van de woordsoort van het eerste lid van de samenstelling. De lijsten
beslaan p. 24-39, waaruit men genoegzaam kan opmaken dat het er heel wat zijn. Bezwaarlijk
is, dat Dürsteler alleen de naam van de dichter vermeldt, niet de vindplaats van de samenstelling.
Een groter bezwaar nog kleeft aan deze werkwijze überhaupt: de afzonderlijke woorden worden
buiten hun eigenlijk verband beschouwd, het is niet mogelijk uit Dürstelers materiaal iets omtrent
hun functie af te leiden. Ten slotte had ik er graag, ter vergelijking, een aantal impressionistische
samenstellingen naast gezien.
Marsmans samenstellingen in de Verzen zijn de volgende:
I. substantief + substantief: akkeraarde, bloemsignaal, bloesemdroom, doodengroet, doodenhuis,
gifspelonk, heilwoord, hemelbruggen, hemelschuinte, heuvelflanken, koepeldek, luchtgareel,
luikenkruis, maanrivieren, maanzeil, Morgenmeren, nachtland, Nachttrein, ruimtebreuken,
schedeltent, schemernacht, staalgewelven, stroomlijf, trommelvuursein, vleermuisschaduwen,
vrouwlijf, waaierbloem, zandsteendoorsnee.
II. Substantief + adjectiverend negatie-suffix: echoloozen, strenglooze; contaminatieve
substantiefsamenstelling: horizonnen (uit ‘horizonten’ en ‘zonnen’ (zie Gang 4 en Blauwe Tocht
II 5 horizonten).
III. Adjectief + negatie-prefix: onuitblusschelijke; + adverbiaal prefix: overluchtse.
IV. Verbum + adverbiaalprefix: doorwaaid, omdroomde, omvleugeld, overbogen, tegenkantlen,
uitgeëffend, weggebloed; + substantief als prefix: schaduwzeilen; + substantief als suffix:
wervelkolommen; + adverbium als prefix: zwartgebrand; + andere prefixen: herheugt, ontverfde.
V. Andere gevallen:
Samenstelling met koppelteken: al-leven, al-ruimte, eindeloos-verwezen, rottend-paarsen.
Samenstelling + afleiding (n.b. Deze woordvorming wordt door Dürsteler niet bij de
samenstellingen behandeld, maar apart onder het hoofd ‘Besondere Arten von Wortbildung’ p.
53 vv.): kruiseling, omdroomde, omnachting, omraming, omvleugeld, onuitblusschelijke,
overluchtse, verloomden weggebloed, zwartgebrand.
Een aantal woorden uit deze laatste groep staan ook bij eerdere groepen (I-IV) vermeld. Dit is
gedaan omdat het m.i. niet altijd zeker is of hier sprake is van alleen samenstelling of van
samenstelling + afleiding. Allebei is aannemelijk te maken.
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102. D.w.z. de nieuwe; Van Dale was criterium. Niet dus bv. doorwaden, ezelsoor, hamerslagen,
morgenlucht.
103. Samenstelling en afleiding, en combinaties van beide, vindt men ook bij nederlandse dichters
wel. Het sterkst doet dit zich voor bij Hendrik de Vries. Ter illustratie een gedicht uit Erts 1926,
p. 151, uit de cyclus Sterrenwerelden:

Hitte
Steelwaaiers boven aschmoerassen...Geelgeharte
Klauwdistels. Flarden, Radelooze, deels verzwarte
Geraamten, hemelvuur-geteisterd. Schubbenstrengen
Verzengen, plengen harslucht, sijpelen, en brengen
loodkleurig wreedvermengde schaduwen teweeg.
De helling, wemelend naardien de drukking steeg,
Verkreeg een schemerkleed. Schuimstapels overzwellen
De horizonnen, welk' ontladingen voorspellen.
De laatste tochten zinken tot volmaakt verkalmen.
Vochtbrekers hangen onbeweeglijk aan de halmen.
De hagen dragen steile, hemelhooge walmen.
104. ‘Am reichsten vertreten sind die mit einem präfix zusammengesetzten und die Verben mit
nominalen ersten Glied.’ Dürsteler p. 32.
105. Dürsteler p. 32.
106. Dürsteler p. 37-38.
107. Een ‘langcompositum’ is een samenstelling die ten minste uit drie leden bestaat. Vooral Stadler
gebruikt ze veel. Dürsteler behandelt ze onder ‘Besondere Arten von Wortbildung’, p. 53 vv.
vooral 55, waar hij o.m. de rubriek ‘een samenstelling wordt lid van een nieuwe samenstelling’
onderscheidt.
108. A. den Doolaard gebruikt ‘horizonnen’ net zo in Hyperion (De verliefde betonwerker p. 16):
Hoe horizonnen aan zijn blik ontvlamden. Bij Den Doolaard vooral zijn treffende staaltjes van
epigonisme te vinden, getuige bv. het gedicht Credo (De verliefde betonwerker p. 8-9). Sterk
met Invocatio verwant zijn deze regels uit God, Vrouw en Ziel (De verliefde betonwerker p.
46): Waarom zijn uw heupen / Zwijgender en ronder / dan de gang der heuvelen, / Die den
einder bronzen; / Waarom brandt binnen uw mond / Heeter zon dan zomer zond? Kosmiek
heeft Den Doolaard ook. Uit het gedicht Terug (De verliefde betonwerker p. 10, uit de afdeling
‘Oude Verzen’ 1920-22!): Ik weet wel, met wolkflarden wilde ik mij kleeden, / en zon zijn onder
de zonnen,. Weliswaar verschénen de Verzen pas in 1923, maar ze waren zonder twijfel, o.a.
door Tijdschriftpublikaties, eerder bekend.
Ook Houwink doet sterk aan Marsman denken. Uit het gedicht Zalig de armen van geest (Erts
1927 p. 79): en het ronde lichaam / der maan / vult onbarmhartig / hun brooze skeletten / met
gift! Cf. Amsterdam en in het algemeen de versvorm van de ‘Seinen’.
Kelk doet aan Hiddensoe denken in Spelevaart p. 52: roep de luchten tot gesidder, / dat de
nacht in schilfers valt. Aan Bloesem herinneren deze regels uit gedicht XIV (Spelevaart p. 21):
Hoe schoon draalt het land nu in traag violet, / de schaduwen dansen een droevig ballet. Ten
slotte een parallel met Bloesem van de hand van Pierre Kemp in zijn gedicht Wijding (Erts 1926
p. 105): Ik grijp de wolken waar het licht konit zoomen / En plooi ze rond mijn roode schouders
saam. - hoewel deze regels ook naast Van den Bergh gelegd kunnen worden.
109. Dürsteler p. 62-66.
110. Dürsteler p. 72.
111. Ook expressionistisch doen Marsmans abstracta aan met -te en -heid (steilte, donkerheden,
grijsheid, schuinte. Deze woorden staan echter alle in Van Dale.)
112. Zie het citaat waar 2.2.1. mee begint.
113. Ik neem samenstellingen hier ruimer dan in de lijst in noot 101, omdat het hier gaat om functie
en niet om aard van de samenstellingen. Een aantal van deze samenstellingen kan bv. ook
worden opgevat als samenstelling van verbum en nomen, bv. wervelkolommen, splijtzwam.
114. Een streepje betekent dat ik aan de samenstelling niets bijzonders kan ontdekken.
115. Marsman en het expressionisme p. 28. Marsman schrijft dit in een artikel over Van den Bergh
(De Gids, 1922, op p. 152).
116. Zie ook afdeling V bij noot 101.
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117. Dürsteler p. 72.
118. Parallellen bij nederlandse dichters: blauwende (Kelk, Spelevaart p. 8); verloomden (Den
Doolaard, De verliefde betonwerker p. 18); vuren (Binnendijk Het andere land / p. 7); 't dauwen
(Den Doolaard De verliefde betonwerker p. 41); bloemen (adjectief) (Permys) De zwaluwen
om den toren p. 28); vochten (adjectief) (Th. de Vries Westersche nachten p. 35) en vochte
(idem p. 37); luchte (adjectief) (Campert Verzen p. 30); vloeren (werkwoord) (Campert Verzen
p. 42). Weliswaar zijn de meeste van deze gevallen van later dan 1923 (niet allemaal: Permys'
bundel is van 1921), maar ze geven wel een aanduiding ten aanzien van het heersende klimaat.
119. Marsman en het expressionisme p. 49.
120. Zie hoofdstuk III.
121. De dichter Marsman en zijn kring p. 10.
122. Brandt Corstius over Van den Bergh: ‘Hij wil om het nieuwe gevoel van leven uit te drukken
geen nieuwe woorden maar het gebruik van de gewone woorden in een andere betekenis dan
er vroeger aan werd gehecht.’ De dichter Marsman en zijn kring p. 28.
123. ‘Über alle typischen Unterschiede dieser Richtungen hinweg gibt es Gemeinsames, das sie
verbindet. Gemeinsam ist ihnen vor allem der Wille zu einer neuen Sprache’, aldus Muschg (p.
57) over de expressionisten.
124. Friedman / Mann p. 79.
125. Dürsteler p. 10.
126. Dürsteler p. 16.
127. Dürsteler p. 17.
128. Deze uitdrukking is van Martini (Was war Expressionismus p. 114).
129. Extreem doorgevoerd leidt dit klankspel tot onbegrijpelijkheid, als bv. bij Blümner, Ball,
Schwitters enz.
130. Bv. Otten, Rubiner, Hasenclever. Een voorbeeld van Hasenclever (Menschheitsdämmerung p.
251): Halte wach den Hass. Halte wach das Leid. / Brenne weiter am Stahl der Einsamkeit. / /
Glaub nicht, wenn du liest auf deinem Papier, / Ein Mensch ist getötet, er gleicht nicht dir.
131. Marsman en het expressionisme p. 37.
132. Een voorbeeld van Becher (Menschheitsdämmerung p. 257): Verirrte Bienenschwärme nistend
in dir. / In südlichen Zephir-Schlaf deiner Mulden rastet, verstrickt in des Raums labyrinthische
Öde / Ekstatisch singend ein Betler, der besitzlose Dichter, Ahasver, der weltfremde weltnahe
melancholische Pilger. / In die Schlummerlaube und Oase deiner Füsse niedertaucht der
Ohnefrieden. / Aber an den Ural-Schläfen deines Haupts aufwärts steigt der lichtvoll
Nimmermüde: / Deiner Reinheit Quellen / Kämpfen sich durch Fluch und Steppen.
133. Heynicke: O, meine Brüder (Menschheitsdämmerung, p. 86); O, mein blühend Volk en O
Mensch, ins Licht (Menschheitsdämmerung p. 224).
134. Uit het gedicht Der Fremdling I (Der Mensch): Oh! Welches Dunkel.
135. Van Hoddis (Gesammelte Gedichte p. 23): Er baümte auf, und alle Räume hallten.
136. F.J. Schneider p. 67-112.
137. Marsman en het expressionisme p. 37-8.
138. Waarbij zij die evident invloed op de Verzen hebben uitgeoefend hier worden overgeslagen.
139. Das neue Gedicht p. 105 en 152.
140. Das neue Gedicht p. 61, 71, 95.
141. Das neue Gedicht p. 16.
142. Cf. Klinkenberg (De cactus p. 21): Langs de vloer en de wanden wandelt / de maan, een
blinkende engel; / zijn koele, opalen handen...
143. Das neue Gedicht p. 52.
144. Das neue Gedicht p. 63.
145. Das neue Gedicht p. 76.
146. Wien, Expressionismus. Lyrik. p. 551.
147. Abendsee, Menschheitsdämmerung p. 172.
148. Das namenlose Angesicht p. 12, 13.
149. Das namenlose Angesicht p. 19.
150. Die hohe Ebene p. 55.
151. Die hohe Ebene p. 62.
152. Gottes Geigen p. 25.
153. Gottes Geigen p. 38.
154. Der Mensch p. 17.
155. Der Mensch p. 25.
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156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

194.
195.
196.

Betrachtungen, Menschheitsdämmerung p. 184.
Dichtungen p. 158.
Dichtungen p. 188.
Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht, Menschheitsdämmerung p. 179
Gedichte p. 200.
Andante der Freundschaft, Menschheitsdämmerung p. 299.
Bij Marsman komt het woord ‘breken’ voor in Wacht 2, Bloesem 22, Schaduw 8, Blauwe Tocht
II 15 en Blauwe Tocht III 1 en 4.
Eén blik in Nijhoffs De wandelaar toont aan, dat dit woord bij deze dichter bijzonder vaak
wordt gebruikt. (p. 3, p. 4, enz.)
Volk, Menschheitsdämmerung p. 268.
Wir nicht, Menschheitsdämmerung p. 119.
K.L. Berghahn over Lotz, in Gedichte der Menschheitsdämmerung p. 118
Der bildhafte Ausdruck p. 60.
Der bildhafte Ausdruck p. 168.
Der bildhafte Ausdruck p. 30-31.
Wat Marsman betreft, voorbeelden te over in de interpretaties en in hoofdstuk IV.
Gottes Geigen p. 38.
Das namenlose Angesicht p. 78.
Dichtungen und Schriften bd. I p. 333.
Dichtungen und Schriften bd. I p. 135.
Freundschaft, Menschheitsdämmerung p. 301.
Tristitia Ante, Menschheitsdämmerung p. 53.
Zie Lehning Marsman en het expressionisme p. 29-30.
Mijn bezwaren tegen deze indeling heb ik uiteengezet in hoofdstuk IV 2.1.
Heym, Dichtungen und Schriften Bd. I P. 427. De woorden am Fensterrand in het citaat staan
tussen [] en zijn een emendatie van Schneider.
Die Dämonen der Städte, Menschheitsdämmerung p. 51.
Zie hoofdstuk IV 2.1.1.
Brandt Corstius, De dichter Marsman en zijn kring p. 10.
Wache, Menschheitsdämmerung p. 87.
Patrouille, Menschheitsdämmerung p. 87.
Das namenlose Angesicht p. 27.
Gottes Geigen p. 26.
Om het notenapparaat niet tè uitvoerig te maken geef ik hier alleen verstitel en regel. Vlam 3;
Verhevene 5; 20-21; Vrouw 2-3; Stroom 1, 2-3, 9-10; Bloei 3; Einde 3, 7; Schaduw 3, 5-6, 8;
Wacht 2; Virgo 3 5, 8; Bloesem 5-6, 10, 18-19, 23; Smaragd 3, 4, 6-8, 13, 15, 16-17, 20; Blauwe
Tocht I 5-6, 8-9, 12-13; Blauwe Tocht II 10-11, 12, 15-16, 18; Blauwe Tocht III 2; Invocatio 2,
3, 4, en 18, 19, 20, 14, 15, 16; Madonna 2, 4, 5, 9, 11-12, 16; Das Tor 7-8, 11-12; Nachttrein
3; Hiddensoe 4-6; Bazel 1-3, 8-11; Amsterdam 1, 3, 4; en Val 12-15. Niet al deze gevallen
wijken in dezelfde mate af van normaal taalgebruik. Het valt op, dat de ‘Seinen’ (waar Marsman
ook expressionistisch dicht, maar ànders) minder vaak dergelijke constructies vertonen dan
‘RS’ en ‘DK’.
In der Mitte der Nacht, Menschheitsdämmerung p. 146.
Lieder an Gott,. Menschheitsdämmerung p. 205.
Was war Expressionismus p. 38, 86.
Muschg p. 66-67.
Muschg p. 59-60. Muschg vat niet alle punten samen, maar wel de belangrijkste. Zie hierover
ook Arnold p. 22 vv.; Hamburger p. 214.
Menschheitsdämmerung p. 87.
Marsman gebruikt ellipsen in: Vlam 1; Vrouw 1, 4; Bloei geheel; Einde 1; Gang 4; Wacht 1;
Virgo 1; Bloesem 4; Smaragd 12-14; Blauwe Tocht I 6, III 1, 12-14; Das Tor 1, 2, 4, 9, 15-16;
Nachttrein 1, 2; Hiddensoe 6, 7, 15, 16; Scheveningen 1, 2, 7, 10-12; Potsdam geheel; Weimar
1, 3, 4, 5; Delft behalve 10-14 geheel; Val 1, 6-9, 16-24.
In hoofdstuk III 2.4 kom ik hierop terug.
Was war Expressionismus p. 36. Zie ook p. 73, en Sokel p. 2, Dürsteler p. 11.
Gedichte p. 78. Cf. gitzwarte vuren in Scheveningen.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

197. F.J. Schneider p. 49: ‘Dieses kühne Festschrauben eines realen Vorgangs zwischen den beiden
Grenzmomenten des Anfangs und Endes, Eintritts und Austritts, Werdens und Vergehens sieht
Arno Schirokauer geradezu für ein Merkmal der expressionistischen Lyrik an.’
198. Menschheitsdämmerung p. 47.
199. idem p. 39. Dit gedicht werd toentertijd uitgeroepen voor hèt expressionistische gedicht bij
uitstek. Nu denkt men er anders over. Hermann, in Gedichte der Menschheitsdämmerung p.
56-69, schrijft over Van Hoddis: ‘Dem Zurückblickenden, mit den Extremen der
expressionistischen Dichtung Vertrauten fällt es allerdings schwer, diese
kabarettistisch-schnoddrige Version eines imaginären Weltuntergangs als Prototyp des
expressionistischen Gedichts zu begreifen.’ (p. 57) Hermann stelt dat Weltende bewust komisch
en grotesk is in plaats van dreigend - niet geschreven vanuit het expressionistische bewustzijn
van een naderende ondergang van de wereld, maar geïnspireerd door de paniekstemming die
in 1910 ontstond bij de nadering van de komeet van Halley. Op p. 61 luidt zijn conclusie: ‘So
vermitteln Struktur, Bilder und sprachlicher Ausdruck eine Atmosphäre laumiger
Unbekümmertheit, die im scharfen Kontrast zur Schwere des Angekündigten Themas steht.
Damit aber wird das Spannungsverhältnis zwischen Titel und Gedicht ironisch-parodistisch
gebrochen, das Gedicht stülpt sich um, wird zur Persiflage des Themas: Das Weltende findet
nicht statt.’ Een overtuigende interpretatie, vooral als men ander werk van Van Hoddis in
aanmerking neemt.
200. Newton p. 233.
201. Nijhoff doet dit ook, zie de gedichten De Eenzame, Bruckner resp. in De Wandelaar p. 8 en 9.
202. Omgekeerd kan het ook: één gegeven dat met verschillende beelden beschreven wordt, welker
enige verbintenis in hun gemeenschappelijke uitgangspunt ligt - zodat de beelden naast elkaar
als niet kloppende beeldspraak aandoet. De zeester-passage in het begin van Tempel en Kruis
is hier een voorbeeld van.
203. Verbeeck gebruikt wel motieven als bewijs voor Marsmans eigen opvattingen. De Jong (‘Studies
over Marsman’) doet hetzelfde, en komt tot andere conclusies op grond van ander materiaal,
hetgeen de betrekkelijkheid van deze wijze van redeneren bewijst.
204. Dit neemt niet weg dat een aantal andere expressionistische motieven bij Marsman niet te vinden
zijn. Zo is bij Marsman geen spoor van het thema van verzet tegen de vorige generatie (zie over
de vader-zoon-verhouding Sokel, p. 20 en passim). Een voorbeeld van Becher dat er niet om
liegt: Schlangenader längs der Stirne rollt. / Gabel stösst er pfeifend im Salat. / Weisser Suppe
krummes Maul träuft voll. / Makkaroni würgt aus Nase Grad. (An den Vater, Das neue Gedicht
p. 93). Muschg (p. 92) noemt het kind, de waanzin en de droom de hoofdmotieven van de
expressionistische kunst, die ook ‘sein Formempfinden tief beeinflüsst’ - in de in 2.7. hierboven
behandelde compositiemogelijkheden, het naast elkaar weergeven van dingen die gescheiden
van elkaar en na elkaar bestaan. Zo dicht Werfel (Das Malheur, Gedichte p. 64): Sie aber ging
ganz wunderschön von / Kindheit und Heimweh hinaus. Heimwee vinden we ook in Benns
afkeer van het intellect (Menschheitsdämmerung p. 186, Gesänge I): O dass wir unsere
Ururahnen wären. / Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. Marsman gebruikt
incidenteel wel de droom als motief (‘Droomkristal’, in Bloesem), maar niet zo indringend en
voortdurend als bv. Trakl het doet. Tenzij men ‘droom’ opvat als ‘realiteitsvervorming’; dàn
staat de droom, in kosmiek en Marsmans visie op de vrouw in ‘DK’, centraal. Hierboven in
2.4. werd, naar aanleiding van de cynische en demoniserende metafoor, opgemerkt dat Marsman
niet, zoals Trakl, Heym, Benn het ‘Hässliche’ hanteert (zie Eykman). In de Verzen speelt
evenmin de dood een grote rol (later wel), evenmin als de angst. (De theorie van Lehning in
Marsman en het expressionisme p. 9, en ook in het hoofdstuk ‘Praeludium Mortis’ in De vriend
van mijn jeugd, dat de verbinding bij Marsman van de motieven ‘dood’ en ‘water’ zou zinspelen
op zijn eigen dood in de golven, lijkt me ongegrond, al was het alleen maar omdat water een
vaak gehanteerd symbool voor de dood is). Evenmin vinden we bij Marsman leed om de wereld,
bekommernis met de mensheid. (Een aanzet hiervan wel in het gedicht Dageraad, zie Lehning
De vriend van mijn jeugd p. 29). Men zou kunnen menen er een spoor van aan te treffen in
Blauwe Tocht II 3, 20 ik ben zeer aardsch enz., maar de verwantschap geldt hier slechts één
ander mens, niet de mensheid in zijn geheel. Even weinig overtuigend is het spoor van het
‘Weltende’-thema in Einde. De mens zelf is bij Marsman niet de vreemde, de uitgestotene die
hij bij Trakl en Heym is, behalve in het Trakliaanse Amsterdam. Niet de mens, maar het ik staat
centraal in de Verzen (Zie De Wispelaere over de mens in Marsmans poëzie).
205. Krispyn stelt, dat Marsman (waarmee hij bedoelt Marsmans kosmisch ik) het heelal tartte, maar
er niet in opging. Zulks in tegenstelling tot de expressionistische kosmiek, die eenwording met
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het heelal zou veronderstellen. Verbeeck en De Wispelaere sluiten zich hierbij aan. Uit de
geciteerde parallellen blijkt echter het tegendeel. Behalve Marsman gebruiken ook andere
Nederlandse dichters kosmiek, ik denk aan De Vries.
Martini Was war Expressionismus p. 37.
Das neue Gedicht p. 55.
Das neue Gedicht p. 17. Cf. Bloei.
Gottes Geigen p. 31.
Das Bild, Menschheitsdämmerung p. 85. In dit verband moet ik ook wijzen op Heyms gedichten
Die Dämonen der Städte en Der Gott der Stadt, resp. Menschheitsdämmerung p. 51 en 42.
Der Mensch p. 10. Zie ook Lasker-Schülers gedicht (Lasker-Schüler p. 247)
St. Peter Hille
War eine Welt
Meteor stiess er von sich.
Spaziergang, Menschheitsdämmerung p. 126.
Das himmlische Licht p. 27. Cf. Heerscher, dat uit 1919 stamt, al werd het pas in Paradise
regained opgenomen.
Der gute Mensch, Menschheitsdämmerung p. 275.
Meijer p. 17.
Van Hoddis p. 39.
Gedichte p. 64.
Vergelijk ook Werfels gedicht Die Träne, Menschheitsdämmerung p. 185.
Ruh und Schweigen, Trakl p. 62.
Cf. Unsre Pfade sind dunkel, und Weiden breiten / Ihr Schatten darauf, in Trauer gebückt.
(Heym p. 448). Marsman doet dit in Bloesem. Op deze trek wijzen Pinthus
(Menschheitsdämmerung p. 23) en Martini (Was war Expressionismus p. 110).
Een voorbeeld van Heym: Der kalte Mond, der seine Giftet Träuft (Heym p. 177).
‘Expressionisten’ in Kort Geding, p. 141.
Enigszins gewijzigd herdrukt in Verzameld werk III p. 260 vv. onder de titel ‘Tien jaar na
“Menschheitsdämmerung”’.
Das Neue Gedicht p. 184. Voorbeelden van Lasker-Schüler: Mein Liebeslied, Abschied, resp.
Menschheitsdämmerung p. 141 en 151; van Heym Deine Wimpern, die langen,
Menschheitsdämmerung p. 152.
Menschheitsdämmerung p. 139.
Stadler p. 151.
Mondblick 13-16, Stramm p. 12.
Toller p. 444-5.
Toller p. 445.
In de afdeling die in Expressionismus. Lyrik aan gedichten over de stad is gewijd, staan gedichten
van Schickele, Becher, Lotz, Wegner, Blass, Loerke, Boldt, Lichtenstein, Van Hoddis,
Hasenclever, Heym, Trakl, Stadler, Klemm, Nowak, Benn, Rubiner, Ehrenstein en Zech.
Meijer p. 19. Ook Krispyn (p. 242) acht de ‘Seinen’ impressionistisch.
‘Hendrik Marsman’ p. 415. Van Ostaijen (‘Marsman of vijftig procent’ p. 345 acht de ‘Seinen’
‘een zeldzaam voorbeeld van evenwichtig expressionisme’. Ook Brandt Corstius (De dichter
Marsman en zijn kring p. 41) erkent het expressionistisch karakter van de ‘Seinen’.
Marsman en het expressionisme p. 49.
Rölleke p. 67, 68. Rölleke schrijft dit naar aanleiding van Stadler. (Curs. van mij.)
Expressionismus. Lyrik p. 551.
idem p. 527.
idem p. 532 vv.
Menschheitsdämmerung p. 126. Zie ook Becher Die Barrikade (Expressionismus. Lyrik. p.
491; Leonhard Von Stadt zu Stadt (idem p. 609) en Werfel Der Volksplatz von Santa Margarita
(idem p. 567-568).
Menschheitsdämmerung p. 131.
idem p. 59.
Wel later, in Tempel en kruis. Cf. Heyms Die Dämone der Städte, Menschheitsdämmerung p.
52.
‘Periods and movements in literary history’ p. 89.
Zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk.
Zie paragraaf 2.2.
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Zie paragraaf 2.3.
Zie paragraaf 2.4.
Zie paragraaf 2.5.
Zie paragraaf 2.6.
Zie paragraaf 2.7.
Zie paragraaf 2.8.1.
Zie paragraaf 2.8.2.
Zie paragraaf 2.8.3.
Overigens in het algemeen niet bij Marsman; zie hoofdstuk III.
Men denke aan Madonna, Invocatio. Zie de evaluatie van Wacht in hoofdstuk VI 2.9.
Zie paragraaf 2.8.3.
Wel de verwerking ervan, uiteraard.
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III Invloed
1 Over invloed
Een onderzoek naar de invloeden die op de Verzen zijn uitgeoefend, ligt minder voor
de hand dan het opsporen van periodeverschijnselen. Wanneer men een ergocentrisch
model hanteert, richt men zich in de eerste plaats op het unieke aspect van het
afzonderlijke literaire werk. Het bestuderen van invloeden lijkt niet in een dergelijk
model te passen.
Er zijn echter verscheidene studies verschenen over de invloeden die Marsman
heeft ondergaan; en al valt invloed dan buiten het hier gehanteerde model, het corpus
vraagt wel degelijk om een invloedonderzoek.
Nu is het meestal niet zo moeilijk te demonstreren, en in Marsmans geval al zeker
niet, dat de ene dichter de andere gelezen heeft: dit kan worden aangetoond met
behulp van biografische gegevens en dan worden geadstrueerd door het signaleren
van een aantal parallellen.
‘The rude, but justified response is: So what?’ zegt Malone1. terecht. De vergelijking
van literaire werken mag geen doel zijn, maar slechts middel om een doel te bereiken.
Het bijeenbrengen van parallellen is het onbelangrijkste deel van een onderzoek,
vinden Wellek en Warren2. en Malone merkt hierover op: ‘The first assumption which
might be suggested is that the ultimate purpose of all literary study and investigation
is the illumination and the appreciation of the individual work of literature.’3.
Elke literaire studie moet leiden tot een beter begrip van het literaire werk, en dit
zou dus ook voor een invloedstudie moeten gelden. Maar hoe?
Voor de onderzoeker van invloeden is het onmogelijk zich te beperken tot de
literaire werken zelf. Hoewel data en biografische gegevens niet gebruikt mogen
worden als bewijs, vormen zij toch wel degelijk materiaal. En al zou het prachtig
uitkomen als we konden bewijzen dat invloed zich uitsluitend doet gelden tussen
twee literaire werken, de praktijk wijst anders uit. Niet één bepaald gedicht van bv.
Trakl heeft een gedicht van bv. Marsman beïnvloed, maar dè gedichten van Trakl
hebben dat gedaan. Kortweg: Marsman stond onder invloed van Trakl.4. Hoewel het
niet nodig is, ons bezig te houden met het creatieve proces of met de psychologie
van de auteur, zou het toch van kortzichtigheid getuigen als hier niet - wellicht ten
overvloede - werd gesteld dat eventuele beïnvloeding in de eerste plaats de dichter
geldt,5. doch dat ze pas tot uiting komt in zijn werk. Wanneer we dit niet uit het oog
verliezen is het m.i. geoorloofd ons tot de gedichten zelf te beperken.
Terecht zegt De Deugd6. overigens, dat de toereikendheid van een strikt
ergocentrisch onderzoek nog nooit bewezen is. Malone gaat zelfs nog verder door
te stellen dat:7. ‘The fullest meaning and the final evaluation of a piece of literature
can result only from comparison.’ Weliswaar vraag ik mij af8. of deze
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uitspraak in al zijn eenvoud wel opgaat, maar dat vergelijking een waardevolle
bijdrage kan leveren tot de evaluatie van een tekst kan niet worden geloochend. Men
dient zich echter bij een invloedonderzoek terdege te realiseren, dat ontleende
elementen, evenals ander extrinsiek materiaal, esthetisch neutraal zijn. Een bepaald
element in een tekst kan aantoonbaar ontleend zijn aan een andere tekst, maar alleen
de wijze waarop dat element in de tekst geïntegreerd is, is bepalend voor de waarde
van de tekst. Zo mag men bv. de vorm van Marsmans ‘Seinen’ niet afdoen met een
simpel ‘hij stond immers onder invloed van Stramm’. Een door een ander literair
werk (of door een andere dichter) beïnvloed gedicht is als gevolg van die invloed
nog niet minder geworden!
Invloedstudie is op het eerste gezicht een bijzondere vorm van een tekst- en
contextonderzoek zoals dat in het vorige hoofdstuk is uitgevoerd. Er zijn echter
duidelijke verschilpunten:
Allereerst hoeft er bij periodeverschijnselen geen aantoonbaar verband tussen de
beide teksten aanwezig te zijn; bij invloed moet dat m.i. wèl het geval zijn. Let wel:
aantoonbaar, niet aangetóond zoals Carré het wil.9. Carré maakt zich afhankelijk van
toevallig aanwezige biografische gegevens.10.
Het is zeer wel mogelijk om uit te gaan van een bepaalde relatie (i.c. tussen
Marsman en het werk van enkele andere dichters): de aard van die relatie zal pas uit
het onderzoek kunnen blijken. Het is niet van primair belang dat we weten, welke
bundels Marsman nu precies gelezen heeft. Wel van belang voor het betoog omtrent
beïnvloeding is natuurlijk dat hij ze (naar data van verschijnen, verspreiding, algemene
bekendheid) gelezen kàn hebben. Òf dat zo is blijkt impliciet, als invloed is
aangetoond. In de tweede plaats moet een invloedonderzoek zich zoveel mogelijk
beperken tot het woord- en verstechnisch materiaal. Hiermee wil ik allerminst
suggereren, dat een dichter geen invloed zou kunnen ondergaan op ‘inhoudelijk’
gebied. Invloed is uiteraard méér dan het simpel overnemen van woorden en motieven,
maar invloed kan zich alleen in een van deze vormen uiten; en, wat meer is, een
benadering die uitgaat van deze ‘talige’ verschijnselen, is m.i. de enige manier om
invloed controleerbaar aan te tonen. Wie zich uitsluitend op thema's, ideologie, sfeer
en andere, laten we zeggen ‘inhoudelijke’, kenmerken concentreert, komt gemakkelijk
in de verleiding te besluiten dat er geen invloed is.
Het lijkt nogal plausibel dat de sfeer in Marsmans gedichten niet dezelfde is als
in die van Trakl, Heym, Stramm, enz.: het is makkelijker te bewijzen hoe iets ànders
is dan om uit een geïntegreerd geheel gedeelten los te weken en overeenkomsten aan
te tonen. Niemand verwacht toch dat Marsman imiteert? Toch moet het de aandacht
voor ‘inhoudelijke’ elementen zijn die Houwink ertoe bracht te beweren dat er bij
Marsman geen sprake was van een expressionistische invloed: wat men daarvoor
gehouden heeft is, volgens Houwink,11. primair voortgekomen uit de eigen existentiële
situatie.
Wanneer men overeenkomstige thema's aantreft, kan dat natuurlijk wel een indicatie
zijn om naar invloed te gaan zoeken. Waar de eigen existentiële situatie overeenkomt,
is verwantschap waarschijnlijk en daarmee de kans op invloed groter.
In de derde plaats heeft een invloedstudie een ander doel dan een tekst en
context-studie. Zeker, ook een invloedstudie zou uiteindelijk het unieke van de
onderzochte tekst moeten aantonen: ‘any study of influence is truly justified in
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revealing [...] what is infinitely more important: the turning point at which the writer
frees himself of the influence and finds his originality.’12. stelt Balakian. Natuurlijk
is het vaststellen van de mate van originaliteit een belangrijk onderzoeksdoel, maar
toch vraag ik mij af of men tijdens het bestuderen van
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invloeden het oog op dat doel gericht moet houden: men zou dan immers al te gauw
geneigd kunnen zijn de overeenkomsten te bagatelliseren. Overigens behoeft de
‘originaliteit’ van het werk van een dichter niet gerelateerd te zijn aan de invloeden
die dat werk heeft ondergaan. Balakian heeft gelijk mits men ‘originality’ hier opvat
als ‘de integratie van de beïnvloede elementen’ in het werk.13.
Ook op zichzelf beschouwd kan zo'n onderzoek naar invloed wel degelijk
interessant zijn. Zo hoop ik in dit hoofdstuk duidelijk te maken op hoe verschillende
wijze Marsman door verschillende dichters beïnvloed is.
Wanneer kunnen we nu spreken van invloed, en wat bepaalt of er niet eerder
verwantschap is? Zijn begrippen als invloed en verwantschap te onderscheiden en
te definiëren?
Minderaa14. onderscheidt onder de vele verschijnselen die men invloed noemt,
gradaties van belang en waarde: 1. Een ritme of beeld is toevallig blijven hangen in
het onderbewustzijn en wordt onbewust gebruikt. (Dit is t.a.v. Marsman soms gebeurd
met Van den Bergh) 2. Voor de keuze van thema's en motieven ligt de oorsprong in
bewonderde oudere dichters, en intens wordt de invloed pas, wanneer uit vergelijking
van beider werken blijkt, dat een dichter voor de vorming van zijn ideeënwereld en
zielegroei en voor de expressie ervan bij een ander is schoolgegaan. Zelfs dan mag
men, meent Minderaa, niet pretenderen een dichter uit zijn invloeden volledig te
kunnen verklaren: de dichter ‘verklaart’ eerder de invloed dan de invloed de dichter.
Met Minderaas tweede categorie lijkt mij niet veel aan te vangen. Hierboven heb ik
al opgemerkt dat ik niet zoveel heil zie in thema's, motieven en zielegroei. Verder
gaat het in deze studie meer om het begrijpen van het werk dan van de dichter zelf.
Van Tieghem15. definiëert invloed als volgt: ‘On doit réserver ce nom [sc. d'
influence] aux modifications que subit l'oeuvre d'un écrivain au contact de l'oeuvre
de tel ou tel écrivain étranger.’ Maar het is natuurlijk niet alleen een buitenlandse
schrijver die iemand kan beïnvloeden. Bovendien wekt Van Tieghem de indruk, alsof
invloed iets zou zijn dat duidelijk is los te maken uit het geheel van een werk getuige
zijn term ‘modifications’. Ook Gomperts is een dergelijke opvatting toegedaan: men
krijgt er ‘een vleugel of been’ bij.16. Invloed is niet hetzelfde als indruk, of, zoals
Balakian het formuleert:17. ‘What interests and impresses does not necessarily
influence. Frequent allusions to an author, casual entries in journals or literary
“confessions” are often misleading and are not necessarily indicative of basic literary
debt.’
We kunnen invloed nu het beste samenvattend omschrijven als een niet
noodzakelijk bewuste verwerking van bijzondere motieven, beelden en woorden,
waaraan een reële betrekking tussen gever en ontvanger ten grondslag ligt.18. Deze
betrekking moet door vergelijking van teksten worden aangetoond, maar behoeft
niet noodzakelijkerwijs biogràfisch te worden aangetoond. Verwerking van de
beïnvloede elementen is voorwaarde, omdat anders geen invloed maar imitatie
plaatsgevonden heeft. Hoe kan men invloed dan bewijzen? Door te zoeken naar
exclusieve parallellen, zeggen Wellek en Warren.19. Parallellen die aanvankelijk
exclusief lijken, mogen natuurlijk niet terug te voeren zijn op een gemeenschappelijke
bron.20. Met ‘exclusief’ bedoel ik liever niet, als Wellek en Warren, uitsluitend
letterlijke parallellen. Vaak zal een bepaalde techniek van dichten even exclusief zijn
als een letterlijke woordparallel. Wellek en Warren zeggen echter niets over het
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niveau van de integratie van parallellen. Het lijkt mij toch belangrijk te onderzoeken
op welke wijze de beïnvloede elementen deel uitmaken van de structuur van de tekst.
Met de interpretaties als basis kunnen we de mate van integratie van de ‘beïnvloede’
elementen bestuderen.
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Ook de aard van de parallellen is van belang. Bij Marsman zal blijken dat deze aard
naar gelang van de beïnvloedende dichter aanzienlijk verschilt.
Het is niet altijd mogelijk gedicht naast gedicht te leggen. De gedichten, die invloed
op de bundel hebben uitgeöefend, kunnen hierdoor niet die aandacht krijgen, die zij
verdienen. Centraal staan steeds de Verzen.
Hoewel de lijst gemakkelijk uit te breiden zou zijn met een aantal andere namen,21.
moet ik me beperken tot een paar figuren: Holst, Trakl, Lasker-Schüler, Stramm en
Van den Bergh.

2 Onderzoek naar een aantal invloeden op de Verzen
2.1 Roland Holst
Vóór 1923 verschenen van A. Roland Holst de dichtbundels Verzen 1911 (Van
Dishoeck, Bussum); De belijdenis van de stilte 1913 (Van Dishoeck, Bussum) en
Voorbij de wegen 1920 (Van Dishoeck, Bussum). Ik gebruik hier de bundeling in
Verzamelde gedichten I, Bussum enz. 1971 (p. 5-250).
Wie Madonna leest, waarin woorden als haren, duisteren, erbarmen, en de tochten
van ons waaiend bloed voorkomen, denkt direct aan Holst. Men vergelijke bv. Zij,
die zoo lang in smarten lag / brandde ijl en koel in 't kalme licht22. met Blauwe Tocht
III 5-6 maar mij herheugt de stilte uwer tuinen, / nu smart dit jaar uw oogen duister
sloeg.
Ook een gedicht als Wacht heeft evident Holstiaanse trekken.
Marsman is echter ook door Holst beïnvloed wat betreft de (chiffre)waarde van
het woord ‘schemer’, en omdat het naspeuren van déze invloed een afgebakend
terrein bestrijkt en niet een groot aantal verspreide, moeilijk onder één noemer te
brengen parallellen, beperk ik me tot een vergelijking van het gebruik van ‘schemer’
bij beide dichters.
Alvorens men kan vergelijken dient dus eerst de waarde van ‘schemer’ bij Holst
te worden onderzocht. Ik zeg hier onderzocht, want dit onderzoek kan zich niet ten
doel stellen om de meerwaarde van ‘schemer’ bij Holst definitief te bepalen. Dat zou
alleen mogelijk zijn in het kader van een grondige interpretatie. Wel kunnen we
nagaan in welke facetten van ‘schemer’ bij Holst Marsman de aanzet gevonden heeft
tot zijn gebruik van het woord als chiffre. Dàt Marsman ‘schemer’ bij Holst vond,
is niet verwonderlijk. Het woord (plus de afleidingen ervan) komt in het onderzochte
materiaal 92 keer voor, waarvan drie keer in een titel. Vaak wordt het meer dan eens
binnen één gedicht gebruikt. Dit laatste feit zou al op meerwaarde kunnen wijzen.
Toch gebruikt Holst ‘schemer’ ook geregeld conjunct, met de gewone lexicale
betekenis. Ik geef daarvan een paar voorbeelden, waarna het onderzoek zich zal
richten op de gevallen van afwijkend gebruik:23.
het schemerduister zweefde / door 't raam naar binnen,24.; bij dovend
vuur of in de schemering;25. door de schemering;26. als schemering de
dingen heeft gedoofd;27. schemert het oud goud van gebroken kronen;28.
Waar 't najaar ritselt door de schemering; ritselt het najaar door de
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schemering;29. en hij ging / bukkend onder wrakhout door de schemering;30.
scheemrend het najaar over deze zeegewesten.31.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat door alle drie de bundels heen het woord ‘schemer’
af en toe zonder meerwaarde wordt gebruikt, en zelfs meermalen kan
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voorkomen binnen één gedicht. De meerwaarde van ‘schemer’ was voor Holst dus
niet dwingend.
Bij Marsman ligt dit anders. ‘Schemer’ wordt in de Verzen negen maal gebruikt,
in Vrouw 7, Einde 3, Schaduw 11, Wacht 8, Bloesem 11 en 16, Blauwe tocht I 5 en
17, en Invocatio 15. In Schaduw heeft het woord niet dezelfde meerwaarde:
-scheemrende kruiseling / aan hemels enden...De waarde hier is vergelijkbaar met
het vijfde en met het laatste voorbeeld uit Holst. Eenmaal, in Blauwe Tocht I 5 is het
toepasbaar: die stroomt, bij schemering; en tweemaal vinden we het met een waarde
die afwijkt van de latere chiffrewaarde, nl. in Vrouw 7 en Einde 3. Daarna is bij
Marsman de waarde consistent. Over Vrouw en Einde kom ik hieronder nog te
spreken. Voorlopig is het duidelijk dat de uitzonderingsgevallen (Schaduw, Vrouw
en Einde) terug te voeren zijn op Marsmans ontwikkeling: Schaduw en Vrouw zijn
van 1919, Einde is van 1921. Alle andere gevallen vinden we in latere verzen. We
kunnen dus concluderen dat vanaf het moment dat ‘schemer’ in Marsmans poëzie
een bepaalde waarde had, het niet meer zonder die waarde werd gebruikt.
In de gevallen waarin Holst ‘schemer’ met meerwaarde gebruikt, zijn er
verschillende facetten aan die meerwaarde te onderkennen. Het lijkt zelfs wel, alsof
we soms met totaal verschillende meerwaarden te doen hebben!
Vergelijk bv. enerzijds: 't droeve scheem 'ren;32. toen schemerende nadering
/ van doder dagen rijen hem ontving;33. O, dat was de vreemde mineur /
van het eeuwige scheemrende wee -;34. omdat hun harten als verdoolde
dingen / waren van waaien en van schemeringen;35. in hun schemerend
bedroeven; en achter ons verruist / stervender werelden verschemerend
bedroeven,36. met anderzijds: wij zullen dwalen door de schemerlanden /
waar dromen leven is;37. 'k geef nu aan jou mijn vreugd, mijn leed en / mijn
schemergouden dromenschat;38. naar de schemer / waar dromen weeft /
slaap om wat leeft;39. Schemering, wier zachte handen strelen / allen die
alleengelaten zijn,40. dat mij deed fluisteren: 'ik heb u lief - / in 't scheemrend
haar van een vergeten vrouw,41. een peinzende vrouw / met haren
overscheemrend het geheim42. / der ogen en der vreemde rode mond.43.
Hier ziet men dat het wel lijkt of er twee verschillende waarden worden gehanteerd:
‘droefheid’ naast de ‘droom’. Of dit zo is, kan echter niet met zekerheid vastgesteld
worden: het is zeer wel mogelijk dat ‘schemer’, binnen het totaal van Holsts poëzie
gezien, één zeer complexe waarde heeft met verschillende aspecten die er modificaties
van zijn. Maar voor ons lijkt de tweede reeks voorbeelden (meerwaarde II) in verband
met Marsman het interessantst. Toch kan de eerste meerwaarde (meerwaarde I - ik
scheid ze maar om der wille van de duidelijkheid) misschien licht werpen op Einde.
Deze waarde kan natuurlijk slechts bij benadering worden ‘vertaald’. Moeilijkheden
leveren vooral de overgangsgevallen op, en de ‘verschillende’ waarden binnen één
vers.
Omdat deze waarde I een vrij complex aanzien heeft, acht ik het nodig alle gevallen
te vermelden.44. De waarde treedt op door alle bundels heen. Om tot een omschrijving
te komen zetten we de significante woorden en noties uit de context op een rij:
‘vaagheid, diepte; droefheid; dode dagen; eeuwig wee; eenzaamheid; herfst;
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mijmering; eeuwen, sferen; oud, waaien, weemoed, verloren zijn; verte, eenzaamheid;
dood; stilte, dood; verdooldheid; vergankelijkheid tegenover het eeuwige; geheim;
eeuwen; oud, teloor; oud verdriet; doodsverlangen; oud bedroeven’. Verder
samenvatten van deze noties zou m.i. te zeer simplificeren. Maar nu Einde.45.
schemernacht is in dit gedicht een belangrijk woord. Grammaticaal hangt 4-7 van
schemernacht af. De ontraadseling van schemernacht bepaalde de interpretatie van
het vers. Het woord werd in verband gebracht met ‘onaantastbaarheid’ en
‘onbereikbaarheid’, en geïnterpreteerd als
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karakteristieke beschrijving van de ik en diens positie tegenover de anderen.46. Voegt
men daar Holstiaanse noties van ‘weemoed, eeuwen, eenzaamheid, verte, verloren
zijn, verdriet en vergankelijkheid’ aan toe, dan krijgt het gedicht een enigszins andere
dimensie. De positieve noties worden afgezwakt (puur); 4-5 en 6-7 zijn twee
tegengestelde verwoordingen van dezelfde eenzame gevoelens en de titel wint aan
diepte. Het is echter niet mogelijk schemernacht onder invloed van Holsts ‘schemer
I’ te interpreteren, hoe waarschijnlijk de overeenkomsten ook aandoen. Bovendien
is ‘schemer’ met deze waarde bij Marsman een te geïsoleerd geval.
Geheel anders staat het met de tweede meerwaarde die ‘schemer’ bij Holst vaak
krijgt. De invloed van deze waarde op Marsman valt niet te betwijfelen. Een aantal
gevallen:
wij zullen dwalen door de schemerlanden / waar dromen leven is.47. het
schemerkoel van avond's schoof.48. in 't scheemrend haar van een vergeten
vrouw.49. een peinzende vrouw / met haren overscheemrend het geheim /
der ogen en der vreemde rode mond.50. uw vreemde zuster, die de
Schemering is [t.a.v. de geliefde].51. zijn wij [gelieven] onder schemering
bedolven.52.
Kenmerkend voor deze waarde is haar positieve notie, in tegenstelling met de
hierboven gesignaleerde waarde.
De voorbeelden komen uit alle drie de bundels. Ook deze meerwaarde is bij Holst
dus niet tot een bepaalde periode beperkt. Over de eventuele ontwikkeling van de
waarde kan ik niets zeggen: daarvoor zou eerst zekerheid moeten bestaan omtrent
de chronologische volgorde van de totstandkoming van de verzen binnen de drie
bundels. Wel vinden we een aantal coherentere, contextueel verhelderende woorden:
‘glanzende weemoed, verlangen, droom; geborgenheid, koelte; weelde, weemoed;
zalig, mijmering; liefdessituatie en de haren van de vrouw’. De gevallen waar Holst
‘schemer’ gebruikt in verband met de haren van de vrouw, kunnen van invloed zijn
geweest op Marsmans Vrouw 7 gif en scheemring. Ik hoef daar verder niets aan toe
te voegen, men zie de interpretatie van Vrouw.
De noties ‘weemoed en mijmering’ tonen de overgang aan tussen Holsts
meerwaarde I en II. Toch ligt meerwaarde II beduidend dichter bij Marsmans
‘schemer’. Om de overeenkomst nog duidelijker te maken moet ik een viertal
gedichten van Holst (bijna) in hun geheel citeren.

De Schemering
Er is een zachtheid die nooit sterft
en niet het luide leven wil,
een weemoed die nooit schoonheid derft,
en zaligheid van deemoed stil.
Over de dovende avondlanden
gaat zij met zachtomglansd gelaat,
en zoekt wie daar met lege handen
en starende ogen, die staag branden
van tranenloze wanhoop, gaat.
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En toen zij van die spiegel 't staren
der ogen hieven naar omhoog,
zagen zij, diep in donkre haren,
scheemring's gelaat dat als te zware
bloem naar hun zwijgen overwoog.
Want Scheemring hield de blanke luister
dier spiegel van hun mijmering,
haar adem zeide in ijl gefluister:
‘Nooit zal der dagen zwaarste duister
verdonkren deze spiegeling’.
[...]
Zij is 't die aan hun zijde zwerft
als 't hart vergeefs verleden wil,
hun weemoed die nooit schoonheid derft,
zij is de zachtheid die nooit sterft,
de zaligheid van deemoed stil.53.

De schemering is hier een gepersonifieerde, haast allegorische vrouwenfiguur, wier
kenmerken zachtheid en deemoed zijn, en wier taak die van troosteres voor
wanhopigen en eenzamen. Nog niet is zij de geliefde, zoals bij Marsman, en ook nog
niet is het de ik die haar troost behoeft, maar ‘de eenzamen’ als collectief.

Aan de Schemering
Moeder en beminde voor de velen
die in duister droef en starend zijn,
wees ook zacht voor haar die ik beminde,
laat haar uw glanzende weemoed vinden,
laat uw weemoed zacht haar wanhoop helen,
en uw strelen doven hare pijn.
[...]
van wie gaan langs leven's luide banen
met gebroken maar féllevend hart,
starend oog en trotsbedwongen tranen
en een zwijgen dat elk lachen tart,
daar zij, liever dan zich overgeven
aan de wervlende onverschilligheid
en de luide leegten van het leven,
gaan gehuld in 't schoon gewaad, geweven
uit het zwijgen van hun eenzaamheid;
[...].54.
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In dit gedicht is de schemering weer de troostende, moederlijke figuur, maar degene
die haar troost het meest behoeft is de geliefde! Nieuw is hier bovendien dat zij die
de Schemering behoeven, trots zijn, fel zijn: hier ligt een raakpunt van het (kosmisch)
mannelijke met het aards-vrouwlijke van de ‘schemer’ bij Marsman. Zie bv. Blauwe
Tocht II 14-18.

VI. Uw zuster, zij, die ik de Schemering noem
Uw zuster, zij, die ik de Schemering noem
en die ik liefheb; - troostte zij mij niet
eens toen ik zwak was? zong ik niet haar roem
eens in het eigen weemoed zingend lied?
Maar nu ik die verloor, en luistrend leun
tegen de steilte van den tijd, en hoor
in 't donker diep der eeuwen zeegedreun
zingen wat de aard eens zong en lang verloor,
is zij mij meer geworden dan een vrouw,
die troost en die een kind uit meêlij kust;
haar liefde werd mijn wonder en mijn trouw
geheim van wijsheid en mijn dal van rust...
en mijn bedwelming, die zij om mij wond
wanneer zij mijmrend naar mij zag, en naar
mijn mond haar langzaam openende mond
neeg in de brede schaduw van heur haar.55.

De identificatie schemering-geliefde is verder voortgeschreden: hoewel zij
aanvankelijk de zuster van de geliefde is, eindigt het vers met een aanzet tot een
liefdessituatie. Ook is hier het contrast tussen de man en het vrouwelijke
schemer-element verder uitgewerkt.

Aan een Schemervrouwe
Gehuld in het herdenken van uw zwijgen
als in een kleed uit schemering geweven,
zal ik nu gaan, en mij naar stiller leven
in peinzende aandacht mijner dromen neigen.
En geen zal weten en geen zal ontwijden
uw beeld in mij, noch zal ik voor het brede
geheim der avondzee een andre vrede
dan die van uw doordroomde ziel belijden.
Want gij hebt om mijn schouderen gehangen
de mantel uwer stilte en mij gewezen
den steilen weg der eenzamen, en dezen
zal ik nu gaan met ingekeerd verlangen.
[...]
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Gij hebt het wezen van de diepe dalen
en waatren der verborgen schemeringen,
maar ik ben van den wind, en van het zingen
der zwervenden, die over de aarde dwalen.
[...]
Uw zwijgen is mijn bron van later zingen,
uw droom de wolkenwoning mijner stralen;
mij dagen in uw overschaduwingen
de lichte verten waar ik eens zal dwalen gij die het wezen hebt der diepe dalen
en waatren der verborgen schemeringen.56.

Hier vinden we wel identificatie met de geliefde. Men vergelijke de eigenschap
‘stilte’ met Blauwe Tocht III 5. Ook is het contrast tussen U en ik nu scherp
uitgewerkt, als bij Marsman. In de laatste strofe is zelfs iets van kosmiek te bespeuren!
Wie deze vier gedichten legt naast Wacht, Bloesem, Blauwe Tocht en Invocatio
ziet de overeenkomsten direct. In Wacht staat schemering voor troost en leniging, er
is contrast tussen U en ik.
In Bloesem en Blauwe Tocht zien we waarin Marsman verder ging dan Holst. Bij
Marsman wordt het woord gebruikt met chiffrewaarde, is het niet toepasbaar meer:
‘schemer’ heeft bij Marsman aan zelfstandigheid en symboolwaarde gewonnen. Ook
is de waarde eenduidiger: altijd treedt het woord op binnen de tegenstelling
vrouw-man, en heeft het betrekking op de vrouw. Deze is troosteres, ja, maar vooral
wonderbaarlijke geliefde, en nooit in relatie met anderen, maar uitsluitend met de
ik.
Schemering is geen allegorische figuur bij Marsman. Het woord wordt ook niet
zelfstandig gebruikt, het wordt alleen gebezigd naar aanleiding van de
wonderbaarlijke, aardse en de ik wezensvreemde, extatische eigenschappen van de
vrouw (Bloesem, Blauwe Tocht I): het landschap springt in bloei waar zij komt. Die
exuberantie heeft Holst niet. Zo schemering al vrouw is en niet meer allegorie, dan
toch een niet-vergrote, troostende weliswaar, maar niet wonderbaarlijke vrouw. Ook
in de strofen in Aan een Schemervrouwe waar haar eigenschappen in natuurbeelden
worden uitgewerkt gaat Holst minder ver dan Marsman.
Marsman werkt ook, vooral in Blauwe Tocht en Invocatio, het contrast scherper
uit. De ik behoort wezenlijk de kosmos toe, de vrouw de aarde. ‘Schemer’ duidt rust
aan naast de mannelijke tegenpool ‘onrust’. Al deze kenmerken die ‘schemer’ bij
Marsman wel heeft en niet bij Holst, bewijzen duidelijk dat, al heeft Marsman de
aanzet van zijn chiffre bij Holst gevonden, hij het woord uit het werk van
laatstgenoemde heeft losgemaakt.
Voorzover het het gebruik van het woord ‘schemer’ betreft, heeft Marsman zijn
invloed zelfstandig en geïntegreerd verwerkt.

2.2 Trakl, met een excursie naar Heym
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In 1917 verscheen Trakls verzameld werk, Die Dichtungen, waarin zijn nagelaten
verzen waren opgenomen, uitgegeven door K. Röck. Marsman bezat hiervan een
exemplaar.57.
Dat Marsman door Trakl beïnvloed werd, wordt nauwelijks betwijfeld. ‘De
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invloed van Trakl, wiens gedichten Marsman in ieder geval niet later dan in de zomer
van 1921 heeft gelezen, is in gedichten als Das Tor, Invocatio, Madonna, Blauwe
Tocht, evident’ schrijft Lehning.58..
Marsman zelf was zich van zijn verwantschap met Trakl bewust:
‘Een koelen avond, rond middernacht - slaap beving reeds in zacht
omarmen de zinnen der anderen, minder dan ik met de feesten van zon en
aarde vertrouwd - zat ik nog wakker in het bloeiend priëel van den nacht.
De kamer was laag, balken streepten somber den zolder, de wanden waren
droomend met schaduw bekleed en over de tafel stroomde het goud van
de lamp; daarnaast lagen, zag ik, aanschuivend tot lezen, de verzen van
Trakl. Ik moest hen reeds eerder hebben gelezen, schoot mij in, maar de
indruk vervaagde - hoe onverklaarbaar dit ook mij-zelf nu moest schijnen:
zoo gaan wellicht werelden onder, zonder dat onze wimpers bewegen.
Sindsdien werd mij dit boek een onvervreemdbaar eigendom.
Voor mijn gevoel, dat niet in de eerste plaats naar het muzikale neigt,
verschijnt, indien er een enkele maal sprake is van het in elkaar overgaan
der kleur- en klank waarden, doordat éen dezer nauwverwante gebieden
het andere dwingend in zich opneemt, eerder de klank als kleur dan dat
de omgekeerde verschuiving zich in mij voltrekt: zoo voel ik ook in het
werk van Trakl, waarin muziek en kleur innig verweven zijn, - een
atmosferisch samengaan, een bloedverwantschap zonder weerga - de kleur
als het zacht-overheerschende. Doch wellicht moet ik, in dezen vooral,
mijn persoonlijken aanleg, die wat een ander klank schijnt, lezend
misschien in kleur heeft omgezet, voor deze reactie aansprakelijk maken
en erkentelijk zijn: zij verschaft mij immers de mogelijkheid de atmosfeer
van dit werk in een kleuren-beschrijving bij benadering aan te geven, op
een wijze, die bij mijn domineerenden kleurgevoeligheid nauwelijks
overdrachtelijk mag heeten.’59.
In het licht van Marsmans nadrukkelijke aandacht voor Trakls kleurgebruik, ligt
een vergelijking van de kleuren bij beide dichters voor de hand. Hier dient zich echter
weer de noodzaak tot beperking aan: een onderzoek van àl Trakls kleuren zou te
omvangrijk worden. Bovendien gebruikt Trakl volgens Schneider zijn kleuren naast
symbolisch ook gewoon: ‘Wenngleich in der späteren Schaffensperiode Trakls das
Farbsymbol immer stärker das Feld beherrscht, so geht der unsymbolische Gebrauch
der Farben stets nebenher.’60. Ik zal mij beperken tot die gevallen, waar Trakl een
kleurwoord als adjectief bij een abstractum gebruikt. Deze combinatie garandeert
immers symboolwaarde!61.

2.2.1 Trakl en Heym
De verbinding kleurwoord-abstractum treedt ook bij Heym zeer dikwijls op. Toch
geniet Trakl van beide dichters voor vergelijking de voorkeur, omdat, in ieder geval
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voor wat de Verzen betreft, Trakls invloed op Marsman manifester is dan die van
Heym.
Weliswaar is er dit grote verschil tussen de kleuren bij Heym en Trakl, dat de
eerste zijn kleuren met vaste waarde gebruikt en dat ze bij Trakl positief, negatief of
ambivalent kunnen zijn.62. Bij Marsman ligt de kleurwaarde, wanneer een woord bij
hem eenmaal meerwaarde of chiffrewaarde heeft, vast - Marsman lijkt hierin meer
op Heym. Schneider maakt echter aannemelijk63. dat Heyms kleuren pas in de poëzie
van de laatste maanden chiffrewaarde kregen, en waarschuwt ervoor dat het gevaarlijk
is deze waarden op het hele werk over te dragen. Hieruit volgt in ieder geval dat
Heym minder chiffren hanteert dan Trakl. Trakls chiffren komen in zijn hele werk
voor.
Belangrijk is ook een ander verschil ten aanzien van Marsman. Heyms kleuren
hebben, volgens Mautz, die er een onderzoek naar deed, allemaal een constante
negatieve waarde.64. De enige uitzondering is blauw, dat volgens Mautz voor ‘het
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eeuwige’ staat en dientengevolge zowel positief als negatief kan uitvallen.65. Bij
Marsman nu zijn alle chiffren positief. Hierin staat Marsman aanzienlijk dichter bij
Trakl.
Wel moet worden opgemerkt, dat Mautz m.i. de negatieve waarde van sommige
kleuren bij Trakl overdrijft. Bij Trakl vindt men nl. voortdurend een aantal begrippen
herhaald, die gemeenlijk als negatief worden ervaren, maar in Trakls poëzie (binnen
het kader van het ‘neoromantische expressionisme’) ten minste als ambivalent,
mogelijk zelfs positief moeten worden gezien. Ik doel hier op begrippen als
‘Schwermut’, ‘Traurigkeit’ en ‘Verwesung’: weisse Traurigkeit,66. Die purpurnen
Male der Schwermut67. en grüne Löcher voll Verwesung68. worden door Mautz alle
drie als negatieve voorbeelden gebruikt,69. terwijl de context m.i. niet tot een negatieve
interpretatie van de kleur dwingt.70. Dit geldt ook en vooral voor Mautz' interpretatie
van ‘blau’ dat bij Trakl ‘hinsterben’ zou representeren: ‘So steht Blau in dem häufig
wiederkehrenden Bild des blauen Wilds oder blauen Tiers als Metapher für
kreatürliche Todverfallenheit’.71. De vaak negatieve waarde die Mautz aan Trakls
kleuren toekent, dient enigszins te worden gemitigeerd (wat niet wegneemt dat een
tendens naar negatieve waarde vaak in Trakls kleurgebruik aanwezig is). In ieder
geval lijken Trakls waarden meer dan die van Heym op die van Marsman. Er zijn
op dit punt nog meer verschillen. Heym past vaak binnen één gedicht herhaling van
dezelfde kleur toe, Trakl doet dit niet72. en Marsman evenmin.
De kleuren die bij Heym het meest worden gebruikt zijn rood, wit, zwart in deze
volgorde.73. Bij Trakl zijn het purper en blauw.74. Heym werkt uitsluitend met primaire,
felle kleuren - Trakl geeft veelal de voorkeur aan tussentinten. Bij Marsman krijgen
juist de niet-felle kleuren meer- of chiffrewaarde; onomstotelijke chiffrewaarde heeft
blauw,75. één van de vaakst bij Trakl voorkomende kleuren! Meerwaarde hebben
grijs,76. groen,77. mogelijk wit78. en eventueel geel.79. Vooral wanneer we de waarde
die Mautz aan de kleur groen bij Heym en Trakl toekent, vergelijken, dan blijkt weer
dat tussen Trakl en Marsman de meeste overeenkomsten bestaan.80. Groen staat bij
Heym voor ‘leeg, koud’,81. bij Trakl voor ‘vrede, rust’, maar ook voor ‘angst en
verval’.82. Marsman gebruikt groen met de notie ‘vrede’ in Blauwe Tocht I 18, en in
Virgo 6 en Delft 6 staat groen met de notie ‘verval’.
Naast deze argumenten die op de kleurwaarde betrekking hebben, zijn er andere
waaruit hetzelf de blijkt. Trakl gebruikt niet-kleurwoorden als meerwaarde/chiffre,
Heym niet. Marsman wel, men denke aan ‘bloei’, ‘boot’, ‘schemer’, en eventueel
‘ruischen’, ‘bedauwen’, ‘schrijden’ (ook Trakl gebruikt trouwens vaak het woord
‘Schritt’ met meerwaarde).
Ook staat de negatieve, vaak macabere sfeer in Heyms gedichten ver van Marsman
af.83. Marsman mist ook de nadrukkelijke parataxis met de veelvuldige relatieve
zinnen die Heym gebruikt zonder dat van onderschikking sprake is.84. De verschillende
wijze waarop Heym en Trakl hun gedichten opbouwen, komt vooral tot uiting in hun
landschapsgedichten. Ter vergelijking citeer ik er van ieder één.
Heym:

Der Winter
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Der blaue Schnee liegt auf dem ebenen Land,
Das Winter dehnt. Und die Wegweiser zeigen
Einander mit der ausgestreckten Hand
Der Horizonte violettes Schweigen.
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Hier treffen sich auf Ihrem Weg ins Leere
Vier Strassen an. Die niedren Bäume stehen
Wie Bettler kahl. Das Rot der Vogelbeere
Glänzt wie ihr Auge trübe. Die Chausseen
Verweilen kurz und sprechen aus den Ästen.
Dan ziehn sie weiter in die Einsamkeit
Gen Nord und Süden und nach Ost und Westen,
Wo bleicht der niedere tag der Winterzeit.
Ein hoher Korb mit rissigem Geflecht
Blieb von der Ernte noch im Ackerfeld.
Weissbärtig, ein Soldat, der nach Gefecht
Und heissem Tag der Toten Wache hält.
Der Schnee wird bleicher, und der Tag vergeht.
Der Sonne Atem dampft an Firmament,
Davon das Eis, das in den Lachen steht
Hinab die Strasse rot wie Feuer brennt.85.

Trakl:

De Profundis
Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt.
Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.
Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist Wie traurig dieser Abend.
Am Weiler vorbei
Sammelt die sanfte Waise noch spärliche Ähren ein.
Ihre Augen weiden rund und goldig in der Dämmerung
Und ihr Schoss harrt des himmlischen Bräutigams.
Bei der Heimkehr
Fanden die Hirten den süssen Leib
Verwest im Dornenbusch.
Ein Schatten bin ich ferne finsteren Dörfern.
Gottes Schweigen
Trank ich aus dem brunnen des Hains.
Auf meine Stirne tritt kaltes Metall.
Spinnen suchen mein Herz.
Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.
Nachts fand ich mich auf einer Heide,
Starrend von Unrat und Staub der Sterne.
Im Haselgebüsch
Klangen wieder kristallne Engel.86.
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Heym beschrijft een landschap volledig, terwijl Trakl niet meer dan aanduidingen
geeft. Schneider formuleert het verschil aldus:87.
‘Die Übereinstimmung zwischen Heym und Trakl in der Naturdarstellung
reicht indes nur bis zu dem Punkt, an dem Trakl nun über die Technik der
Landschaftsverfremdung noch hinausgeht. Bei ihm gibt es nämlich neben
der verfremdeten Reallandschaft noch einen abstrakten Landschaftstyp,
der überhaupt nicht mehr aus einem Wirklichkeitsmodell durch Verzerrung
und Verfinsterung gewonnen wird, sondern von vornherein durch das freie
und in gewissem Sinne auch willkürliche Zusammensetzen einzelner
Wirklichkeitsfragmente entsteht. Mann kann diesen Typ im Gegensatz
zur verfremdeten Landschaft als Landschaftsentwurf bezeichnen.’
Wat het landschap in de Verzen betreft is alleen Bloesem 1-7 te vergelijken.88. Hier
ontwerpt Marsman het landschap inderdaad meer door middel van het aangeven van
details dan dat hij een volledige beschrijving geeft. Bij Trakl verandert trouwens het
landschap ook zodra de vrouw er binnentreedt.89.
De door Schneider geconstateerde techniek hanteert Trakl niet alleen in
landschapsgedichten. Ook waar mensen optreden in zijn poëzie worden hun gestalten
door middel van details aangegeven: die rote Stille deines Munds.90. Men vergelijke
Virgo, waar Marsman hetzelfde doet. Heym daarentegen streeft voortdurend naar zo
volledig mogelijke beschrijving. Heym presenteert ook vaak mensen van buitenaf,
Trakl en Marsman zijn subjectiever.
Toch zijn er wel degelijk overeenkomsten tussen Heym en Marsman te vinden.91.
Ook Meijer signaleert de verschillen tussen Heym en Marsman aan de ene en Trakl
en Marsman aan de andere kant, waarbij hij echter de invloed van Trakl onderschat.
Ik geef zijn karakteristiek tot slot:
‘Heym's macabre poetry, with its gruesome details of death and
decomposition, is, in fact, entirely foreign to the spirit of Marsman's
enthousiastic and virile93. poetry. Much the same can be said for the
relationship between Marsman and Trakl. Trakl's preoccupation with doom
and destruction (Verfall and Verwesung are key-words in his work) is also
diametrically opposed94. to Marsman's conception of life, for which he
himself accepted the term “vitalism”. But Trakl, being a subtler and more
imaginative poet, made a greater impression on Marsman than Heym could
ever make, and it is therefore not surprising that we find in Marsman's
work more reminiscences of Trakl than of Heym. Again, the influence of
Trakl on Marsman has not been very profound; the similarities which
strike us are no more than isolated instances. Trakl's influence remained
on the surface and never really entered into Marsman's sphere of thought.
Still, there are a few elements to be noted of which Trakl may have been
the origin. Typical of the construction of a number of poems of both Trakl
and Marsman is their beginning with a few words which indicate the
situation [...].95. Then there is a curious use of the interjection O!, which I
have not come across in other Dutch or German poets of that period.96.
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Both Trakl and Marsman do not use it in the usual way, as an evocation,
but more as a pure exclamation: “O! die Flöte des Lichts (Verwandlung
des Bösen) [...]. Also the use of the colours blue and green is practically
identical in both poets.’97.

2.2.2 Materiaal
Ik ben me ervan bewust dat de keuze om de combinatie van kleurwoord met
abstractum te onderzoeken, niet alleen veel aspecten van Trakls invloed op Marsman
onbesproken laat,98. maar ook veel uitsluit dat typerend is voor Trakls kleurgebruik
überhaupt.99. Zo vallen de niet-toepaselijke kleuradjectieven bij concreta buiten ons
bestek.100. Ook de zo te noemen ‘half-concreta’, woorden als ‘schaduw, wolken, dag
en nacht, ruimte’ enz., waar het kleurwoord vaak wel
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toepasbaar lijkt, moeten om wille van de overzichtelijkheid buiten beschouwing
blijven.101. Eveneens valt het woord ‘dunkel’ af, omdat Marsman ‘donker’ geen enkele
maal als kleurwoord gebruikt.102. Duidelijk zal zijn, dat predicatief gebruikte
adjectieven eveneens onbesproken blijven.103. Hetzelfde geldt voor de gevallen waar
het verband tussen het kleurwoord en het abstractum indirect in de nabije context
wordt gelegd.104. Ten slotte sluit ik een aantal vaak door Trakl gebruikte adjectieven
uit die geen kleurwoord zijn, hoewel het aspect ‘kleur’ vaak mede de waarde
bepaalt.105. Na uitschakeling van bovengenoemde categorieën tel ik bij Trakl 88
combinaties van kleuradjectief en abstractum, de varianten van gedichten waarin
deze verbinding optreedt, meegeteld. Marsman heeft deze verbinding 16 maal,
wanneer we de categorieën die bij Trakl zijn uitgeschakeld niet meerekenen.106.
Aangezien het aantal onderzochte verzen van Trakl ongeveer 300 bedraagt, lijkt
het of Marsman naar verhouding de figuur tweemaal zo vaak toepast. Men dient
echter te bedenken dat Trakl überhaupt meer met kleuren werkt dan Marsman: in
totaal vinden we in de Verzen 30 maal een kleurwoord, d.w.z. ongeveer 1 maal per
gedicht. Bij Trakl daarentegen is het geen uitzondering als een vers zes kleurwoorden
telt.
Hier vinden we alvast een aanwijzing, dat het niet in de eerste plaats Trakls
kleurgebruik is dat Marsman beïnvloedde, als wel dìt procédé van kleuradjectief plus
abstractum! Dat Marsman hierin door Trakl beïnvloed is, lijdt geen twijfel: geen van
de andere expressionistische dichters gebruikte deze combinatie zo vaak en veel.107.
Onze aandacht zal zich nu moeten richten op twee verschillende facetten van het
parallellenmateriaal. Eerst zullen we onderzoeken in hoeverre het kleurwoord
losgemaakt is van de lexicale betekenis bij beide dichters,108. en vervolgens moet
worden gezocht naar de mate van overeenkomst die de respectieve kleuren hebben
in waarde en toepasbaarheid.109. Vooral dit laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De waarde van Trakls chiffren ligt allerminst vast, zoals Schneider waarschuwend
opmerkt:110.
‘Trakls Dichtung ist nach einem Wort Rilkes “unbetretbar wie der Raum
im Spiegel”. Die Gedichte Georg Trakls muten an wie mosaikartige
Arrangements von Satzfragmenten und einzelnen Worten, deren
gedanklicher Zusammenhang entweder gänzlich fehlt oder verborgen und
verwischt ist. Die einzelnen Teile scheinen nicht in sich selbst Sinn und
Bedeutung zu haben, sondern erst in ihrer Gesamtheit, in ihrem
funktionalen Zusammenwirken. Bei einer so beschaffenen Dichtung stösst
die Deutung des sprachlichen Details natürlich auf die grössten
Schwierigkeiten. Der Untersuchung des Einzelnen muss das Erlebnis des
Ganzen, des ganzen Gedichts, ja des ganzen Dichtwerks vorausgegangen
sein und dauernd gegenwärtig bleiben.’

2.3 Stadia van losmaking
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Mautz onderscheidt drie verschillende manieren waarop de kleur zich bij Heym en
Trakl losmaakt van de lexicale betekenis:111.
‘Dass die Farben im dichterischen Ausdruck nicht mehr nur dazu dienen,
eine Eigenschaft bestimmter, sinnlich wahrgenommener Gegenstände
wiederzugeben, ist die erste Voraussetzung dafür, dass sie mit Charakteren
und Bedeutungen belehnt werden können, die über ihre eigene unmittelbare
sinnliche Qualität hinausgehen. Von der volkstümlichen Farbensymbolik,
in der etwa Weiss als Farbe der Unschuld, Grün als die der Hoffnung usw.
gilt, aber auch von einer solchen, wie sie Goethes Farbenlehre im Abschnitt
über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe gibt, unterscheidet sich die
metaphorische Funktion, die den Farben in der expressionistischen Lyrik,
insbesondere bei Heym und Trakl zuerteilt
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wird, dadurch, dass nicht mehr den Farben “an sich”, als objektiven
Phänomenen eine Bedeutung einwohnt, sondern diese ihnen subjektiv
aufgeladen wird. Den Charakter der expressiven Farbmetapher bestimmen
drei wesentliche Momente:
1. Loslösung der Farbe von sinnlich wahrgenommenen Gegenstand:
das Farbwort kann sich auf Phänomene beziehen, die nicht dem
Bereich des Gesichtssinnes angehören - in Verbindungen wie [...]
blaues Lachen, goldener Kriegsschrei, goldener Schritt, weisse
Stimme, blaues Orgelgeleier, roter Abendwind bei Trakl [...].
2. relatieve Abstraktion auch von der unmittelbaren Sinnesqualität einer
Farbe als solcher: die expressive Farbmetapher kann in Gegensatz
treten zu einer unmittelbaren Farbbezeichnung oder zur unmittelbaren
Sinnesqualität des Bezugsgegenstandes - etwa in schwarzer Schnee,
weisses Herz, schwarzer Tau, schwarze Tränen, blaue Finsternis bei
Trakl [...].112.
3. Subjektivierung des Bedeutungscharakters der Farbe: die Farben
werden mit Affekten besetzt, und die affektive Farbmetapher kann
sich auf Phänomene und Vorgänge ausserhalb des bereichs der
sinnlichen Wahrnehmung überhaupt beziehen - wie in [...] purpurne
Seuche, purpurne Flüche, schwarzes Schweigen, schwarze Verwesung,
schwarzes Fieber, weisser Schlaf, blauwer Augenblick bei Trakl.’
Het is wel duidelijk dat deze drie ‘Momente’ verschillende stadia van losmaking
representeren, waarbij dan het kleurwoord in het derde stadium het zelfstandige
karakter krijgt van een chiffre. (Overigens doet de scheiding die Mautz aanbrengt
ietwat absoluut aan, zo kan een kleur met affectieve waarde bv. ook in een synesthesie
optreden, ik denk aan zijn eigen voorbeeld blaues Orgelgeleier). Het lijkt zinvol om
aan het materiaal van Trakl en Marsman te onderzoeken hoe deze drie stadia zijn
gerepresenteerd. Maar alvorens dat te doen moeten we, naast de mening van Mautz,
die ten slotte Heym als uitgangspunt heeft, ook die van Schneider ten aanzien van
Trakl bezien, aangezien Trakls kleurgebruik in vele opzichten van dat van Heym
verschilt.
Trakl werkt nl. anders met chiffren dan Heym. Typerend voor Trakl is dat de
waarde van het kleurwoord niet vastligt.113. Zo schrijft Schneider:
‘Kennzeichnend für die Mehrzahl der Farbmetaphern Trakls ist, dass
die Farbe abstrakt gebraucht wird. Die Farbe wird nicht nur zur
Kennzeichnung etwa von akustischen Sinneswahrnehmungen
herangezogen, wie das auch bei Heym zu beobachten war,114. sondern auch
zum Ausdruck von Sachverhalten und Erfahrungen verwendet, die
ausserhalb der Sphäre sinnlicher Wahrnehmbarkeit liegen. Der Übergang
zum Abstrakten Farbgebrauch vollzieht sich bei Trakl derart, dass er
zunächst die Farbe nicht mehr ausschliesslich als Merkmalswert und
Gestaltsqualität von Gegenständen erlebt, sondern ihr einen Eigenwert
verleiht.115. Je weiter aber der Farbmerkmalsträger in den Hintergrund
rückt, desto mehr verliert die Farbe ihren attributiven Charakter und wird
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zum selbständigen Anschauungswert. [...] Als Symbol repräsentiert die
Farbe bei Trakl einen unaussprechlichen oder in Kürze nicht auszusagenden
subjektiven Gefühlswert. Im symbolischen Gebrauch ist von der realen
optischen und sinnlichen Qualität des Farbworts ganz oder teilweise
abstrahiert, und es kann daher in den verschiedensten
Bedeutungszusammenhängen als Stimmungssymbol gebraucht werden.116.
Wird die Farbe primär symbolisch und als Stimmungswert gebraucht, so
schliesst das aber nicht aus, dass sie bis zu einem gewissen Grade auch
noch als Anschauungswert und Merkmalswert aufgefasst wird.117.
Symbolisch ist das Farbwort durchaus auch dann, wenn neben dem
dominierenden Stimmungswert noch der sinnliche Anschauungswert oder
gar der Dingbezug zur Geltung kommt. Ja, auf dieser Technik, das Farbwort
zwar primär in abstrakter Bedeutung zu gebrauchen, aber dem Wort
zugleich einen Rest von realem Sinn und Bezug zu lassen, beruht vielleicht
die ungewöhnliche Wirkung der Traklschen Farbmetaphorik’.118.
Van een kleursymboliek in die zin, dat het kleurwoord een vaste waarde krijgt, is
bij Trakl volgens Schneider119. geen sprake. Daarom spreekt Schneider ook van

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

309
‘Stimmungssymbolik durch Farben’, en niet van ‘Farbsymbolik’ zelf. De moeilijkheid
bij het interpreteren van Trakls kleuren is dus gelegen in het feit
‘dass die Farbe festen Sinn und Wert nicht schon hat, sondern erst aus
dem Zusammenhang der Aussage gewinnt. Das Farbwort verstärkt den
Aussagezusammenhang nicht in dem Sinne, dass es sachlich oder
gedanklich etwas beträgt, sondern allein in der Weise, dass es das in der
Aussage implizite erhaltene Stimmungselement überhölt und zum Wirken
bringt’.120.
Samenvattend zegt Schneider:121.
‘Der Vorgang, der zur Bildung dieser Stimmungssymbolik führt, stellt
sich da als eine Subjektivierung der Farben. Das natürliche, objektive
Ordnungssystem der Farben wird aufgehoben, und es kommt nicht zu
einer Wiederherstellung dieser Ordnung auf höherer Ebene in einer
Farbsymbolik. Das seines objektiven Sinnes entkleidete Farbadjectiv
gewinnt einen neuen Sinn immer nur momentan durch die Situation, in
der es auftritt, durch das Wort, dem es zugeordnet wird.’
Nu we weten, in welke opzichten we met Trakls kleuren voorzichtig moeten zijn,
kunnen we zijn verbindingen van kleurwoord en abstractum naar Mautz' drie
categorieën indelen.
Wat de kleur rood betreft, vinden we dan zevenmaal stadium I, eenmaal stadium
II, en negenmaal stadium III.122. Bij zwart treffen we zevenmaal het eerste en tienmaal
het derde stadium aan.123. Bruin levert viermaal stadium I, tweemaal stadium II en
eenmaal stadium III op.124. Voor blauw vinden we zeventien maal het eerste, tweemaal
het tweede en achtmaal het derde.125. Grijs komt niet vaak voor: tweemaal in het eerste
en eenmaal in het derde stadium,126. wit driemaal in het eerste en viermaal in het
derde,127. zilver alleen tweemaal in het eerste stadium.128. Geel komt alleen in het derde
stadium voor en wel eenmaal,129. en groen ten slotte vinden we driemaal in het eerste
en eenmaal in het derde stadium.130.
Natuurlijk is het mogelijk per geval van mening te verschillen, maar als we optellen
blijkt dat bij Trakl het eerste stadium duidelijk overweegt met 45 gevallen. Het tweede
stadium komt het minst vaak voor, nl. 8 keer, en het derde, het naar mijn mening
meest expressionistische, 34 keer.
Hoe ligt deze verhouding nu bij Marsman? Van de zestien gevallen behoren er
zes tot de eerste groep (grijzen wind, witten geur, groen signaal, groene ademing,
blauer wind, gele schuinte); vier tot de tweede (witte doodengroet, groene duister,
grijze horizonten, grijze vuur); en zes tot de derde (bruinen vrede, blauw geluk,
groene gevaren, Blauwe Tocht, groene dood, zilvren dood).
Verhoudingsgewijs is de derde en vooral de tweede groep bij Marsman vaker
gerepresenteerd. Marsman gebruikt zijn kleuren dus vaker met gevoelswaarde (derde
stadium) dan Trakl, en ook vaker gebruikt hij een andere kleur dan bij het betreffende
substantief zou worden verwacht. Bij Trakl overwegen de zintuiglijke combinaties
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die synesthetisch zijn of er heel dicht in de buurt liggen. Marsman blijkt zijn kleuren,
vergeleken bij Trakl, dus verder van hun lexicale betekenis los te maken.
Toch is er reden om voorzichtig te zijn met deze conclusies. Er zijn nl. twee
bezwaren tegen Mautz' indeling aan te voeren:
1. Wat is toch het verschil tussen ‘Stille’ (eerste groep) en ‘Schweigen’ (derde
groep)? De indeling lijkt vaak erg willekeurig.
2. De mate van losmaking zoals Mautz die constateert, staat volledig los van de
context van het gedicht. Vaak is de kleur nl. in het gedicht wel toepasbaar, zoals
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uit de boven geciteerde opmerkingen van Schneider duidelijk blijkt, en is er
geen sprake van losmaking van ‘Sinnesqualität’. der linde groene ademing
maakt een heel andere indruk dan groene ademing alleen, en hetzelfde geldt
voor die rote stille deines Munds131. in plaats van die rote Stille.
In deze gevallen is de kleur verschoven wèl toepasbaar (groene op linde, rote op
‘Mund’) - hoewel het niet uit de citaten blijkt.
Wanneer we werkelijk willen weten hoe Marsman door Trakls kleurgebruik
beïnvloed is, moet daarom tevens de waarde van de kleur en de contextuele
toepasbaarheid worden onderzocht.

2.2.4 Waarde en toepasbaarheid
We zullen nu kleur voor kleur beurtelings bij beide dichters behandelen.

Bruin
Bij Trakl: braune Stille132., in der braunen Stille des Herbstes,133. in der
braunen Kühle des Herbstes,134. im braunen Grün,135. im braunen Grün,136.
der Eichen braunes Schweigen,137. in der braunen Stille der Eichen.138.
Bij Marsman: droomend bruinen vrede, Bloesem 2.139.
Mautz noch Schneider zeggen iets over ‘bruin’ bij Trakl, maar het is duidelijk dat
de waarde bij beide dichters verbluffend gelijk is. Wat de toepasbaarheid betreft,
vinden we op drie gevallen na bij Trakl een duidelijke verschuiving (tweemaal
‘herfst’, tweemaal ‘eiken’). In het eerste voorbeeld is die verschuiving er ook, maar
indirecter: O wie sie die braune Stille stören, / In der ein Acker sich verzückt. Bij
Marsman is ditzelfde indirecte verband te leggen: vrede is ‘bruin’ voor het nachtland,
en het woord akkeraarde komt in dezelfde regel voor!
In Trakls twee overblijvende gevallen is er sprake van een directe
kleurtegenstelling, maar als we even verder kijken,140. blijkt dat ook hier ‘bruin’ bij
Trakl een waarde heeft als ‘herfstig, oud, vredig’. Meestal is de kleur bij Trakl dus
verschoven direct toepasbaar, eenmaal is er een indirecte verschuiving bij beide
dichters, en tweemaal geeft Trakl een kleurtegenstelling die ontoepasbaar is tenzij
als sfeerwoord, d.w.z. met chiffrekarakter.

Blauw141.
Trakl: Gottes blauer Odem weht142., Ein blauer Augenblick ist nur mehr
Seele,143. des Ölbaums blaue Stille,144. blauer Glanz,145. Sonjas Leben, blaue
Stille,146. Blaues Orgelgeleier,147. Blaue Seele, dunkles Wandern,148. des
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Wassers blaue Regung,149. Ein blaues Lächeln,150. die Sanftmut bläulichen
Blickes,151. der blauen Klage des Abends,152. Blaue Kühle / Odmet das
nächtige Tal,153. in blauer Blüh[bomen],154. Die alten Wasser gurgeln ein
blaues Lachen,155. Der blaue Ton der Flöte,156. Blaue Klage / Eines moosigen
Waldquells,157. Die blaue Seele,158. Die blaue Stimme des Engels,159. O blaue
Stille,160. Nymphe vergraben in bläulichen Schlaf,161. In blauer Stille,162.
blauen wind,163. Der blauen Stille des Ölbaums,164. In der blauen Stille /
und Versöhnung des Ölbaums,165. der Wolken blaue Ruh166. en blauer
Musik.167.
Marsman: Blauwe Tocht,168. blauw geluk in Blauwe Tocht I 10, blauer wind
in Das Tor 4.
Mautz merkt over blauw bij Trakl het volgende op:169.
‘Die gleiche Polarisierung des metaphorischen Charakters von Blau in ein
positives und negatives Extrem begegnet in der Farbensprache Trakls.
Auch in ihr hat es einerseits die Bedeutung des Göttlichen, Ewigen, Reinen
[...] Andererseits steht Blau bei Trakl gerade als Metapher gerade für
Vergänglichkeit, für Leiden, Todverfallenheit, “Hinsterben”’.
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Schneider echter kent ‘blauw’ een positievere waarde toe: ‘dass dem Blau als Symbol
auf jeden Fall ein positiver Stimmungswert zuzumessen ist’.170. Ik ben het meer met
Schneider eens dan met Mautz.171.
Maar ook al is blauw bij Trakl positief, dan is hier duidelijk te zien dat het niet
hetzelfde blauw is dat we bij Marsman vinden! Exuberantie bij Trakl is er weinig,
‘Stille, Geduld, Seele, Sanftmut’ zijn de woorden die het vaakst hierboven bij blauw
in de buurt staan. Bij Marsman staat ‘blauw’ voor ‘puur, extatisch, juichend geluk’
en daar is niets verstilds of weemoedigs bij. Ter demonstratie volgt hier de context
van de parallel ‘blaue wind’ bij Trakl. Men vergelijke met Das Tor 4.
Und Wolken regen sich im blauen Wind,
Wie Liebende die sich im Schlaf umschlingen,
Vielleicht, das um ein Aas dort Fliegen schwingen,
Vielleicht auch weint im Mutterschoss ein Kind.172.

De voorkeur voor ‘blauw’ hebben beide dichters gemeen, maar de waarde van ‘blauw’
heeft Marsman niet van Trakl overgenomen. Marsmans ‘blauw’ heeft een eigen
chiffrewaarde, ook al is Trakls ‘blauw’ er de aanzet toe geweest.
Hoe zit het nu met de toepasbaarheid? De voorbeelden tonen aan dat het woord
bij Trakl losser is geraakt van de kleurwaarde dan ‘bruin’, maar toch wordt ‘blauw’
ook wel verschoven gebruikt, in 6 à 7 gevallen staat het in de buurt van ‘water, lucht
of wolken’. Opvallend is de verschuiving naar de ‘olijfboom’, waar de kleur toch
niet op toe te passen is: een olijfboom is grijsgroen. Mogelijk wordt aan de blauwige
glans van de schaduw gerefereerd - ook van Gogh schilderde blauwe olijfbomen.
Wanneer we de olijfbomen als ‘blauw’ laten gelden, wordt deze kleur bij Trakl
tienmaal verschoven gebruikt. Viermaal gebruikt hij de kleur verder in auditieve zin,
waarvan driemaal in verband met muziek. Het blijkt wel, dat blauw, volgens Schneider
altijd positief, en minder vaak verschoven gebruikt, een bijzondere plaats inneemt
onder Trakls kleuren. Dit heeft Marsman met hem gemeen.

Grijs
Op de conclusies ten aanzien van de kleur ‘grijs’ valt niet helemaal te vertrouwen,
het duitse woord ‘grau’ betekent immers zowel ‘grijs’ als ‘grauw’.
Trakl: Der graue Wind,173. grauer Schwüle,174. des grauen steinernen
Schweigens.175.
Marsman: uw grijzen wind in Wacht 9,176. het grijze vuur dat aan uw oog
ontwelt in Blauwe Tocht I 7, en grijze horizonten in Blauwe Tocht II 5.
De waarde is volkomen tegengesteld. Bij Marsman is ‘grijs’ positief, ‘aards’, en in
die zin komt het voor in combinatie met de geliefde; bij Trakl is inderdaad de lexicale
betekenis ‘grauw’ toepasbaar.177. Het verschil is hier groter dan bij ‘blauw’ het geval
was. Marsman wijkt verder van de lexicale betekenis af. En hoewel beiden de kleur
bij abstracta gebruiken, abstraheert Marsman minder dan Trakl: wind in uw grijzen
wind is door de meerwaarde concreter dan de lexicale betekenis die het woord in
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Trakls eerste voorbeeld heeft; vuur is indirect wel met oog in verband te brengen,
en de kleur bij horizonten lijkt vrij normaal toegepast.
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Wit
Trakl: weisse Traurigkeit [sterren],178. Sonjas weisses Leben,179., Weisser
Schlaf:,180. Weisse Stimmen,181. weisse Stimme [wind],182. mit weissen
Schritten,183. weissen Schlaf.184.
Mautz: ‘So repräsentiert in ihr Weiss einerseits Reinheit, stimmt aber, wo es einen
negativen Ausdruckscharakter hat, in diesem mit demjenigen überein, auf den es bei
Heym festgelegt ist’,185. d.w.z. ‘Affektcharakter des Schrekkens und Entsetzens’.186.
Weer is Schneider minder categorisch negatief: ‘“Weiss wird [...] symbolisch von
Trakl vorwiegend im Sinne von seelischer Reinheit gebraucht. Doch begegnet diese
Farbe als Symbol wiederum auch in Zusammenhängen eindeutig negativer
Bedeutung.187.
Marsman: witten doodengroet in Schaduw 7,188. en witten geur in Bloesem
13.
Alleen het tweede geval kan een meerwaarde hebben die verwant is met die van
Trakl. In Schaduw is ‘wit’ toepasbaar op lenden 8, en lijkt negatieve waarde te hebben,
maar die is niet gelijk aan de negatieve waarde van ‘wit’ bij Trakl. Eenmaal gebruikt
Marsman ‘wit’ indirect toepasbaar, eenmaal niet toepasbaar. Bij Trakl is het eerste
voorbeeld met de kleur van ‘sterren’ in verband te brengen, maar verder is ‘wit’ niet
toepasbaar.

Zilver
Trakl: in silbernen Lachen [Wolken],189. Des Weidenwäldchens silbernes
Geflüster.190. Marsman: zilvren dood in Hiddensoe 7.
Weer is de waarde radicaal tegengesteld. Wel moeten we bedenken dat zilvren bij
Marsman toepasbaar is op het mes in het ‘maanlicht’. Schneider merkt op, dat ‘zilver’
in verhouding tot de andere kleuren bij Trakl meer van kleurwaarde behoudt:191.
‘“Silbern” scheint als Farbe oft das durch Lichtwirkung gleichsam geadelte Weiss
der Haut zu bezeichnen.’ In deze voorbeelden brengt Trakl de kleur tweemaal in
verband met geluid, aan de andere kant is de notie ‘lichtwerking’ er wel van belang.
Bij Marsman ook, alleen is het hier ‘avondlicht’.

Geel
Trakl: von gelben Schrecken.192.
Marsman: gele schuinte in Potsdam 26.193.
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Mautz geeft ‘geel’ bij Trakl194. dezelfde waarde als bij Heym:195. ‘onheilvol, verderfelijk
of angstaanjagend’. Daar is bij Marsman geen sprake van. Mogelijk heeft ‘geel’ bij
Marsman wel meerwaarde, maar geen negatieve. In ieder geval heeft de kleur bij
Marsman wel iets met ‘licht’ te maken, en dan in intensere zin dan ‘zilver’.

Groen196.
Trakl: die grüne Verwesung des Fleisches,197. über der grünen Stille des
Teichs,198. aber mit ergrünendem Schritt gehst du am Wald hin,199. Das Herz
versöhnt in grüner Stille.200.
Marsman: een groen signaal (‘ogen’) in Vrouw 8, beken / zoete smetten
van het groene duister in Virgo 6, groene gevaren (ogen) in Smaragd 2,
der linde groene ademing in Blauwe Tocht I 18 en groene dood / in de
gracht in Delft 6.
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Volgens Mautz201. gebruikt Trakl groen ‘in doppelter metaphorischer Funktion. In
positiver Bedeutung hat es die Aura des Friedens, der Ruhe im Sinne von Versöhnung
[...]. In negativer Bedeutung has es den Charakter des Angst- und Ekelerregenden,
von Verfall’. Deze beide waarden zijn bij Marsman ook te vinden!202. Weliswaar
wordt ‘groen’ in Vrouw en Smaragd niet zo uitzonderlijk gebruikt, zeker wat Vrouw
aangaat is het bet wijfelbaar of hier invloed van Trakl geldt, en in Smaragd speelt
de ogenkleur die naar de titel verwijst, zeer duidelijk mee. Maar in Virgo en Delft
zien we Trakls negatieve waarde van groen met de notie ‘verval’, en in Blauwe Tocht
I de positieve: ‘vrede, droom’. Alleen al het feit dat Marsman ‘groen’ met
verschillende meerwaarde gebruikt, is indicatief voor de invloed.
In alle gevallen is bij Marsman in de context de kleur toepasbaar. In Trakls eerste
en vierde voorbeeld is dat niet het geval, in het derde indirect wel. Marsman heeft
de waarde van ‘groen’ onbetwistbaar overgenomen van Trakl, maar gaat minder ver
in de losmaking van de kleur. Groen kan, in navolging van Trakl, bij Marsman zowel
voor ‘vrede’ als voor ‘verval’ staan, maar niet indien de kleur niet in de context kan
worden toegepast. De invloed van ‘groen’ ligt dus tegengesteld aan die van ‘blauw’:
daar werd niet de waarde overgenomen maar wel de ontoepasbaarheid.

2.2.5 Conclusies
Het zou plezierig zijn geweest, als de invloed van Trakl op Marsman van dezelfde
aard was als die van Rimbaud op Trakl.203. Dit is echter niet het geval.
Toch is in de voorgaande paragrafen wel degelijk gebleken, dat Meijer Trakls
invloed heeft onderschat.
Afgezien van losse parallellen die elders werden behandeld, bleek deze invloed
uit de combinatie van kleuradjectief en abstractum bij beide dichters. Dit procédé
speciaal heeft Marsman van Trakl overgenomen - van de andere dingen die Trakl
met kleuren doet, vinden we naar verhouding weinig bij Marsman terug.
Wat betreft de mate van losmaking van de kleurwaarde,204. bleek bij Trakl het
synesthetische gebruik te overwegen met 45 gevallen. Minder vaak (acht keer) vonden
we een andere kleur dan bij het betreffende substantief zou worden verwacht, maar
dit zou kunnen komen omdat we alleen abstracta hebben onderzocht. Mèt affectieve
waarde telden we 34 gevallen.
Bij Marsman troffen we in verhouding vaker affectieve waarde aan; daarin is de
leerling een stap verder gegaan dan de meester. Nu was synesthesie voor Marsman
natuurlijk ook een veel minder treffend nieuwe techniek. Marsman maakt zijn
kleuradjectieven dus verder los van hun lexicale betekenis dan Trakl - als we Mautz
drie ‘momenten’ als stadia opvatten.
Treffender waren de resultaten bij het onderzoek naar de waarde en de
toepasbaarheid van de verschillende kleuren.205.
In dit schema staat een + voor overeenkomst tussen beide dichters, een - voor
verschil:
groen

blauw

bruin

grijs
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ontoepasbaarheid -

+

-

+
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Wit, zilver en geel leverden weinig beslissend materiaal en zijn daarom niet in het
schema opgenomen.
In de gevallen waar de waarde overeenkomt (groen en bruin) is duidelijk sprake
van een min of meer klakkeloze overname - wat niet inhoudt dat de waarden van
deze kleuren niet geïntegreerd zouden zijn. Integendeel. Tekenend zijn ook de twee
tegengestelde waarden van groen die Marsman in navolging van Trakl hanteert. Bij
blauw en grijs, waar de waarde niet, maar het chiffrekarakter wèl beïnvloed is, heeft
Marsman zich van zijn voorbeeld meer losgemaakt; hier is het chiffrekarakter
eveneens geïntegreerd.
De mate van ontoepasbaarheid in de context bleek bij beiden op drie niveaus te
kunnen liggen: de kleur kan toepasbaar zijn in de nabije context (der linde groene
ademing); de kleur kan toepasbaar zijn in de context van het gedicht (zilvren dood);
en ten slotte kan de kleur niet-toepasbaar zijn. Deze laatste vorm van ontoepasbaarheid
is kenmerkend voor chiffregebruik.
In dit schema geven de getallen het aantal malen aan dat de kleur bij beide dichters
werd aangetroffen.

bruin

Trakl

verschuiving
4

Marsman
blauw

Trakl

in hele vers
1
1

6

1

Marsman
grijs
wit
zilver
geel

20
3

Trakl

1

2

Marsman

2

Trakl

1

8

Marsman

1

1

1

Trakl

2

Marsman

1

Trakl

1

Marsman
groen

‘chiffre’
2

1

Trakl

1

1

Marsman

1

4

3

Aan dit schema valt op, dat Marsman (behalve bij geel waar van Trakl maar éen
voorbeeld is) in geen enkel vakje alleen staat: Marsman gebruikt geen kleuren op
een manier waarop Trakl diezelfde kleur niet ook gebruikt. Dat kan geen toeval zijn.
Twee van de drie graden van ontoepasbaarheid treffen we vaker bij Trakl aan: de
verschuiving (twaalf maal op 54 gevallen is ruim 1 op 5) en het ‘chiffre’ (36 maal,
2 op 3). Wel moeten we hierbij aantekenen dat Trakls ‘chiffren’ een ander karakter
hebben dan die van Marsman. Omdat bij Trakl de waarde van een kleurwoord
dubbelzinnig is, kan een chiffre bij hem nl. nooit meer worden dan een illustràtie
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van een mededeling, nooit de mededeling zelf. Dat kan bij Marsman wel. De
kleur-chiffren zijn bij Trakl in hogere mate afhankelijk van de context dan bij
Marsman.
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Onder Marsmans 16 gevallen treffen we tweemaal (1 op 8) verschuiving aan, en vijf
maal (± 1 op 3) is er chiffrewaarde. Alle gevallen van ‘blauw’ vallen hieronder.
Bij Trakl is zesmaal (1 op 9) de kleur in de context van het hele vers toepasbaar,
tegen Marsman negenmaal (ruim 1 op 2). In deze tweede categorie (zie het schema),
ligt de invloed hier het duidelijkst. Marsman is geneigd zijn kleuradjectieven
‘ontoepasbaarder’ te gebruiken dan Trakl. Trakls chiffren liggen dichter bij
meerwaarde. Marsman heeft zijn invloed zelfstandig verwerkt. Lehning206. ziet vooral
invloed van Trakl in Das Tor, Invocatio, Blauwe Tocht, Madonna: gedichten van
1921 en 1922. In elk geval moeten Wacht, Virgo, Bloesem en Delft aan dit rijtje
worden toegevoegd. In de gedichten voor Das Tor bespeuren we inderdaad geen
invloed.207.
Ik eindig met een opmerking van Van Ostaijen, die ik volledig onderschrijf:
‘Meer dan “Seinen” dat met een gedicht op een motto van deze dichter
sluit, vertonen de gedichten van “Droomkristal” een verwantschap met
Trakl, zo b.v. het gedicht “Madonna” met dit vers:
“En huiveren als reeën aan uw slapen.”
Wel in tegenstelling met een zekere kritiek, die elke invloed ongeveer als
een soort vergrijp beschouwt, houd ik de invloed van Trakl op de poëzie
van Marsman voor een gelukkige gebeurtenis in de evolutie van zijn lyriek.
Zijn elementen uit de zintuigelijke wereld worden daardoor sensibeler en
nerveuzer, dat is menselijker. Maar de wereld van Trakl blijft toch meer
een opalen tint houden, een ongedefiniëerd gelaat, een labiel evenwicht.
Marsman blijft harder, al zoekt hij, in “Droomkristal”, ook meer de valeur
dan de kleur.’208.

2.3 Else Lasker-Schüler
Hoewel Lehning haar in verband met Marsman noemt,209. wordt nergens in de literatuur
over de invloed van Lasker-Schüler op Marsman gesproken. Toch is Marsman wel
degelijk ook door Else Lasker-Schüler beïnvloed, hoewel pas evident in
Penthesileia210.. De aanduidingen van deze invloed in de Verzen zijn opzichzelf geen
overtuigende bewijzen. Om deze reden ga ik maar kort op Lasker-Schüler in.211.
In de Verzen ligt het te vergelijken materiaal nogal verspreid, en te geïsoleerd om
op zichzelf meer dan een vermoeden van invloed te kunnen wettigen.
De meest typische woorden en beelden die Lasker-Schüler gebruikt,212. zijn ‘blauw,
bloeien, tuin, bloemen, schemer, ster (zelfs als kleurwoord stern gebruikt), hert, hart
en hemel’.
Blauw is voor Else Lasker-Schüler de kleur van het paradijs, niet noodzakelijkerwijs
voor het liefdesgeluk, hoewel het vaak zo lijkt: Schon vor Sternzeiten / Wünschte ich
mir diese blaue, / Helle, leuchteblaue Liebe.213.
Het woord ‘Schimmer’ heeft een soortgelijke waarde als bij Marsman, maar wordt
evenmin noodzakelijkerwijs met de geliefde in verband gebracht. Bovendien is in
het Duits de betekenis natuurlijk ook anders, ook al heeft bij Marsmans chiffre
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mogelijk de betekenis van ‘Schimmer’ meegespeeld (men denke aan schemerende
glanzen in Invocatio 15).
Enkele voorbeelden: Du sichst mich golden schimmern / Durch mein
Abendherz;214. Durch die Seide ihrer Ebenholzhaare / Schimmerte
Tausendundeinenacht;215. Schimmer streute sie von sich216. en Unsere
schimmernden Nächte sind aufgeblüht.217.
Een andere belangrijke chiffreparallel is die van het ‘bloeien’. Geen duitse dichter
gebruikt dit woord zo vaak en zo veel als Lasker-Schüler. Bij Heynicke komt het
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ook voor, maar daar krijgt het een andere waarde, nl. die van ‘mensenliefde in het
algemeen’.218. De waarde die ‘bloeien’ bij Lasker-Schüler heeft, komt overeen met
de waarde die Marsman er aan geeft. Ik zet een aantal sprekende voorbeelden achter
elkaar:
Von dir geht alles Blühen aus;219. Wenn wir uns ansehn, / Blühn unsere
Augen.220.
In Bloesem 12 lezen we blauwen uw oogen bloei. Ook Lasker-Schüler
gebruikt vaak de combinatie ‘blauw’ en ‘bloeien’: blaublühenden Meere;221.
Nie blüht es blau über ihrem Tode;222. Dass blau zu blühen jedes Herz
vermag.223.
Bloesem 12 is de enige regel in de Verzen waar onmiskenbaar invloed van
Lasker-Schüler op is uitgeoefend.
Wanneer we naar de woorden in de Verzen kijken, die aan Lasker-Schüler doen
denken,224. blijkt het volgende: de hoogste concentratie van Lasker-Schüler-achtige
woorden vindt men in ‘Droomkristal’. Dit is niet verwonderlijk, daar ‘DK’ uit
liefdesgedichten bestaat en Lasker-Schüler de enige expressionistische dichter is die
veel liefdesgedichten geschreven heeft.225. De combinatie van dergelijke woorden in
één gedicht van Marsman suggereert duidelijker de invloed dan het voorkomen van
diezelfde woorden geïsoleerd zou doen. De regel en alle bloemen anders luiden dan
uw stem in Blauwe Tocht III 3, is typisch Lasker-Schüler door de combinatie van
bloemen en geliefde. Cf. Überall wollen Blumen aus mir226. en Freude streut seine
Stimme / Über den Weg.227. Wanneer we op dergelijke combinaties letten, doen ‘RS’
en de ‘Seinen’ nauwelijks mee. Een gedicht waarin veel Lasker-Schüler-achtige
woorden voorkomen is Das Tor, waarover hieronder meer.
Andere overeenkomsten tussen Marsman en Lasker-Schüler, van vagere aard,
liggen op het punt van de kosmische of aardse vergroting, bij Lasker-Schüler (als de
aardse vergroting bij Marsman) meestal toegepast op de (mannelijke) geliefde.

St. Peter Hille
War eine Welt,
Meteor stiess er von sich.228.

en:
Hinter deiner stolzen, ewigen Wimper gingen wir unter.
Schwermütige Sterne brannten auf deinem Lide.
Deine grosse Hand beugte das Meer.
[...]
Die Wüste war dein Schild
In der Schlacht.229.
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Ook bijbelse beelden, die vooral aan het Hooglied doen denken, worden door
Lasker-Schüler gebruikt. Een voorbeeld:

An den Prinzen Tristan
Auf deiner blauen Seele
Setzen sich die Sterne zur Nacht.
Man muss leise mit dir sein,
O, du mein Tempel,
Meine Gebete erschrecken dich;
Meine Perlen werden wach
Von meinem heiligen Tanz.
Es ist nicht Tag und nicht Stern,
Ich kenne die Welt nicht mehr,
Nur dich - alles ist Himmel.230.

Men vergelijke Marsmans Invocatio en Madonna.
Verder zijn er natuurlijk een groot aantal niet-exclusieve parallellen bij Else
Lasker-Schüler te vinden.231.
In Das Tor komt de grootste combinatie van Lasker-Schüler-achtige woorden en
beelden voor. Om aan te geven, dat in de Verzen wel degelijk invloed van
Lasker-Schüler te vinden is, heb ik bij elke regel van dit gedicht parallellen gezocht,
die weliswaar niet exclusief zijn maar wel een indruk van de invloed geven.232.
Vergelijk Das Tor I Das runde läuten met: Wie ein heimlicher Brunnen /
Murmelt mein Blut, Immer von dir, immer von mir.233.
Vergelijk Das Tor 2-3 und dieses strömen / das abend hängt an unsre
hände- met Unsere Seelen hingen an den Morgenträumen / Wie die
Herzkirschen / Wie lachendes Blut an den Bäumen.234.235.
Vergelijk Das Tor 4 o, blauer wind met blauen Wehen.236.
Vergelijk das Tor 4 en 5 und blühend steigt die stimmen meines bluts met
Immerblau streut deine Stimme / über den Weg.237. Zie hierboven de
voorbeelden met ‘blauw’ en ‘bloeien’. Bij Marsman zijn de woorden hier
over twee regels gespreid, maar dicht bijeen.
Vergelijk Das Tor 5 met Murmelt mein Blut; met Wenn du sprichst / Blühen
deine Worte auf in meinem Herzen en met Meine erste Blüte Blut sehnte
sich nach dir.238.
Vergelijk Das Tor 6 und singt met Deine Augen singen / Schönheit, /
Duftende.....239.
Vergelijk Das Tor 6 en 7 und met In meiner Seele blühen süss deine Blicke
/ Und füllen sich.240.
Vergelijk Das Tor 8 das tor met Deines Tores Gold schmilzt an meiner
Sehnsucht.241.
Vergelijk Das Tor 8 das deine hände leuchten durch die nacht met
Niemand kann so schön / Mit deinen Händen spielen, / / Schlösser bauen,
wie ich / Aus Goldfinger; / / Burgen mit hohen Türmen!242.
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Vergelijk Das Tor 9 lied met Der singt das Lied meiner Liebe en Deine
Worte sind aus Lied geformt.243.
Vergelijke Das Tor 11-12 o, ihre steile sehnsucht wird zerschellen / an
der fernen küste met Meine Sehnsucht ist im Sturm meiner Augen / Lang
schon verwittert.244.
Vergelijk de vergroting van de vrouw in het landschap Das Tor 13 met
Ich liege unter deinem Lächeln / Und lerne Tag und Nacht bereiten en Du
bist ganz aus Süderde und Liebe / Und Stern und Taumel.245.
Vergelijk Das Tor 14 himmel met blau wird es in deinen Augen - / Aber
warum zittert all

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

318
mein Herz / Vor deinen Himmeln, en Wo du erzählst, wird Himmel, en An
dem seligen Glanz deines Leibes / Zündet mein Herz seine Himmel an.246.
Vergelijk Das Tor 13 en 14 dämmernden hügeln deiner breiten brüste, /
aus denen himmel blüht met Wie blühte ich gern süss empor / An deinem
Herzen himmelblau -; en Ich bin ein Stern / In der blauen Wolke deines
Angesichts. / / Wenn mein Glanz in deinem Auge spielt, / Sind wir eine
Welt. // Und würden entschlummern verzückt - / Aber deine Brauen sind
Unwetter.247.
Vergelijk Das Tor 13-15 du letztes land der ruh met Und ich habe auf
deiner Schulter / Mein Land gebaut -.248.
Vergelijk Das Tor 16 du segnende...du...du. met Und aus blauen Dolden
silberumringt / Lächelst du...du, du.249.
Zo ziet men dat er tal van aanwijzingen zijn, om invloed van Lasker-Schuler op
Marsman aan te nemen, vooral in combinaties als ‘blauw’ en ‘bloeien’, ‘hemel’ en
‘bloeien’, ‘bloed’ en ‘bloeien’, enz.
Toch is er onder bovenstaande citaten uit Lasker-Schüler geen enkel dat rechtstreeks
verwijst: er zijn geen exclusieve parallellen, maar wel zeer suggestieve.
De invloed van Lasker-Schüler op Marsman ging niet diep. Overgenomen zijn
bepaalde beelden en combinaties van beelden, die in Marsmans latere gedichten nog
specifieker worden uitgewerkt.
Toch heeft Marsman deze invloed al in de Verzen verwerkt: waar Marsman
‘bloeien’ gebruikt wordt dat woord vaak, ook in Das Tor, met de
‘stroom-boot’-symboliek verbonden, iets dat Lasker-Schüler niet doet. De
overgenomen elementen zijn wel degelijk geïntegreerd.

2.4 Stramm
Stramm wordt vaak genoemd als de dichter die invloed op Marsmans ‘Seinen’ heeft
uitgeoefend. ‘In formalistisch opzicht’, schrijft Lehning naar aanleiding van de
‘Seinen’, ‘heeft August Stramm, die hij vermoedelijk reeds in 1919 heeft gelezen,
een grote invloed op hem gehad.’250.
De Jongs artikel ‘Marsman und August Stramm’ houdt zich helaas niet bezig met
de invloed van Stramm op de ‘Seinen’ maar met Marsmans mening over deze duitse
dichter. De Jong noemt enkele kenmerken van Stramms poëzie, bespreekt het
Sturm-klimaat, en toont, met behulp van geschriften van Lothar Schreyer, aan, dat
Marsman Stramm verkeerd begrepen heeft. Aan het slot van zijn artikel vraagt hij
om een diepgaand onderzoek van beider poëzie, waarbij de thematiek niet over het
hoofd moet worden gezien.
Aan het eerste verlangen kan hier slechts ten dele worden voldaan: Stramms
poëzie251. moet in het kader van dit hoofdstuk nu eenmaal ondergeschikt blijven en
kan op zichzelf niet diepgaand worden onderzocht. Wat De Jongs tweede verlangen
betreft, koester ik het al eerder uitgesproken bezwaar, dat thematische overeenkomsten
wel een mogelijke aanwijzing voor invloed kunnen zijn, maar daarentegen geen
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invloed kunnen bewijzen. Een dichter zal zich aangetrokken voelen tot het werk van
een ander omdat de problematiek hem aanspreekt; hij moet echter wel zeer arm aan
stof zijn wil hij die problematiek overnemen.
Lijkt het overnemen van thematiek in engere zin plagiaat - het overnemen en
aanpassen van poëtische middelen is legitiem; er zou geen continuïteit in de literatuur
zijn zonder de mogelijkheid om wat voorgangers hebben gedaan, te gebruiken.
Zijn er sporen van Stramm in de ‘Seinen’? Zonder twijfel maken de ‘Seinen’ een
futuristische indruk, en Stramm was via Walden een getrouw volgeling van
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Marinetti,252. aan wiens eisen voor futuristische poëzie hij in zijn gedichten zoveel
mogelijk probeerde te voldoen.
In hoofdstuk II paragraaf 2.6 heb ik de relevante punten uit Marinetti's eerste
manifest besproken, en ze met de ‘Seinen’ geconfronteerd. Inderdaad bleken een
aantal voor de stedengedichten kenmerkende verschijnselen in dit manifest te worden
gepropageerd. Ik wijs nog even op het elliptisch karakter, op de infinitieven in
Potsdam, op de relatieve schaarste aan adjectieven (Val telt op 48 woorden slechts
3 adjectieven, terwijl er onder de eerste 48 woorden van Bloesem acht zijn), op de
analogie-metaforen met is in Berlijn en Bazel, op de samengestelde substantieven in
Potsdam en Weimar, op de analogiekettingen in Scheveningen en Val, en op het
ontbreken van interpunctie en het teruggetrokken ‘ik’ in de ‘Seinen’ in het algemeen.
Maar, betoogde ik, een lijn die van Marinetti via Stramm naar Marsman loopt, is
plausibeler dan dat Marsman direct (naast Stramm) door Marinetti beïnvloed zou
zijn. Niettemin heb ik de indruk dat het niet zozeer Stramms poëzie was die Marsman
beïnvloedde, als wel dat wat Stramm in zijn poëzie probeerde te doen. Dit verklaart
waarom er zo weinig parallellen bij Stramm253. zijn te vinden.
Diepgaande parallellen zijn er zeker niet: de structuur van Stramms gedichten
verschilt fundamenteel van die van de ‘Seinen’. Over het algemeen zijn ze langer
dan de ‘Seinen’, en voornamelijk gebouwd op het structuurprincipe van de herhaling.
Woordherhaling komt in de ‘Seinen’ een enkele maal voor, nl. in Scheveningen,
Delft en Val. Maar de herhaling heeft bij Marsman254. een nadrukkelijke functie in de
totale structuur. Deze herhaling draagt bij tot de concentrerende aspecten van de
structuur-terwijl zij bij Stramm juist alleen een bijdrage levert aan het lineaire karakter
van diens poëzie. Stramms gedichten hebben nl. een bij uitstek lineaire structuur255.,
hetgeen bij de ‘Seinen’ nergens het geval is. Zelfs al lijkt een enkel ‘Sein’ als
Scheveningen of Potsdam lineair gebouwd, dan brengt de titel toch altijd een
thematische centralisatie teweeg.
Ik geef een paar voorbeelden van herhaling bij Stramm. Vergelijk Val met
bv. Urtod:256. Raum / Zeit / Raum / Wegen / Regen / Richten / Raum / Zeit
/ Raum enz., en met Dämmerung:257. Hell weckt Dunkel / Dunkel wehrt
Schein / Der Raum zersprengt die Räume / Fetzen ertrinken in Einsamkeit!
/ Die Seele tanzt / Und / Schwingt und schwingt / Und / Bebt im Raum /
Du! / Meine Glieder suchen sich / Meine Glieder kosen sich / Meine
Glieder / Schwingen sinken sinken ertrinken / In / Unermesslichkeit / Du!.
Ook gaat Marsman niet op dezelfde wijze associatief te werk: bij Stramm leidt het
ene woord als uitdrukking van één enkele emotie tot het andere, maar het hele vers
behandelt associatieve verbanden die alle hun centrum vinden in die ene emotie,
zoals bv. in Freudenhaus.258. In de ‘Seinen’ daarentegen, ook in Scheveningen en
Potsdam, ligt er altijd meer dan één emotie aan het vers ten grondslag. Een
uitzondering op deze regel is Weimar dat te kort is om meer dan één emotie te
bevatten, en Amsterdam, dat dan ook geen typisch ‘Sein’ is, hoewel er bij Stramm
ook voor dit gedicht een paar parallellen te vinden zijn, zij het niet bijzonder treffend:
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Vorübergehn
Das Haus flackt in den Sternen
Mein Schritt verhält und friert.
In deinem Schosse schläft mein Hirn.
Mich fressen Zweifel!
Voll
Schattet deine Büste in dem Fenster
Das Spähen hüllt mich lautlos
Die Sterne streifeln glühes Eisen
Mein Herz
Zerkohlt!
An deinem Fenster
Eist
Ein Windhauch Asche.
Die Füsse tragen weiter leere Last!259.

Een andere parallel met Amsterdam is bv. Abendgang.260.
Marsmans ‘Seinen’ bestaan uit een aantal expressies van verschillende indrukken
die tesamen een totale visie geven op het ‘onderwerp’ van het gedicht, uitgedrukt in
de titel.
Deze zelfde techniek gebruikt Stramm bij uitzondering:

Schrapnell
Der Himmel wirft Wolken
Und knattert zu Rauch.
Spitzen blitzen.
Füsse wippen stiebig Kiesel.
Auge kichern in die Wirre
Und
Zergehren.261.

We zien hier een vergelijkbare techniek; ook de relatie van het vers tot de titel is
dezelfde: de titel fungeert als zingeving.262.
Een tweede uitzondering vormt Patrouille:263. Die Steine feinden / Fenster grinst
Verrat / Äste würgen / Berge Sträucher blättern raschlig / Gellen / Tod.
Maar dit zijn de enige twee gedichten die wat de bouwprincipes betreft op de
‘Seinen’ lijken.
Stramm heeft geen strofen (een uitzondering daargelaten) en geen rijm.264. De
‘Seinen’ rijmen merendeels. Sterker nog: het rijm maakt dikwijls (mede) het
enjambement functioneel. Men denke aan Bazel, en aan Scheveningen met de korte
en lange o-klanken.
Dit is niet het enige verschil in de functie van de korte regels bij beide dichters.
In de ‘Seinen’ staat nooit een voegwoord of voorzetsel apart, bij Stramm dikwijls.
Dit isoleren van woorden die nauwelijks betekenisdragers zijn (waarde is een
andere zaak), is zelfs een kenmerkende bijdrage tot de lineaire structuur bij Stramm.
Een voorbeeld uit Haidekampf:265. Blut / Und / Bluten / Blut / Und Bluten Bluten /
Dumpfen tropft / Und / Dumpfen / Siegt und krustet.
Waar woorden in de ‘Seinen’ apart zijn gezet, zijn het kernwoorden, zoals in de
interpretaties is aangetoond.
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Een ander kenmerk van de korte regels is het elliptische karakter. Stramm

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

321
gebruikt asyndetische ellipsen - Marsman meestal kwasi-ellipsen dat wil zeggen
‘geknipte’ zinnetjes. Voorbeelden zijn er te over, o.m. Scheveningen 3-6, Bazel
helemaal, Stramm doet dit slechts bij uitzondering. Een voorbeeld is Sturmangriff266.
Vor / Sich / Her en Verabredung267. In / Warmes Beben / Stolpern / Hastig / Die
Gedanken.
In de interpretaties van de ‘Seinen’ werd op de functionaliteit van dit
kwasi-elliptische karakter ingegaan. In bijna alle gevallen werd aangetoond dat de
kernwoorden, op deze wijze geïsoleerd, pregnanter functioneerden dan in langere
zinnen het geval zou zijn. In Val en Scheveningen wordt bovendien het ‘vallen’ resp.
‘ineenstorten’ door deze typografische middelen gereleveerd, in Hiddensoe
verduidelijkte deze werkwijze de blikrichting van het gezichtspunt. Met Hiddensoe
zou men Verabredung kunnen vergelijken:268. Flirr / Der Laternenschein / Hellt /
Nach / Ihm / In die Gasse.
Andere kenmerken van Stramm, op het gebied van het woordmateriaal, gebruikt
Marsman met mate: een enkele maal infinitieven in Potsdam (‘schrijden’); een enkel
adjectief uit een werkwoord afgeleid in Delft (Sluimer) - terwijl Stramm deze
technieken bij voortduring toepast.269.
Stramms neologistische ingrepen in de taal zijn veel frekwenter en opvallender.
Men vergelijke wervelkolommen of horizonnen met Abend:270. Zähnen / Plantschet
streif das Blut des Himmels / Denken schicksalt / Tode zattern und verklatschen /
Sterne dünsten enz.
In totaal tref ik acht fundamentele verschillen aan tussen Stramms gedichten en
Marsmans ‘Seinen’.
1. Stramms structuur is lineair, die van Marsman concentrisch.
2. Stramms woordherhaling draagt bij tot de lineaire structuur, Marsmans
woordherhaling tot de concentrische.
3. Een vers van Stramm is gebouwd vanuit één indruk, terwijl Marsman in de
‘Seinen’ een totaal van divergente indrukken geeft.
4. Bij Stramm fungeert de titel als startpunt, bij Marsman als kern van het vers.
5. Stramm past in de regel strofeverdeling noch rijm toe - Marsman doet beide.
6. De functie van de korte regels is bij beiden verschillend. Bij Stramm kan elk
woord, betekenisdrager of niet, apart staan, bij Marsman alleen kernwoorden.
7. Stramm werkt met echte ellipsen, bij Marsman zijn het veelal kwasi-ellipsen.
8. Stramm gebruikt veelvuldig en voortdurend neologistisch materiaal, Marsman
doet dit maar een enkele keer.
Mogelijk liggen er overeenkomsten op verstechnisch gebied, maar dan wel naast
veel en fundamentele verschillen.
Niet alle trekken van Stramms versificatie hebben Marsman aangesproken, en hij
heeft ze dan ook met mate toegepast. De invloed ligt eerder op theoretisch terrein en
in het genetisch stadium, dan dat zij evidente parallellen in beider poëzie oplevert.
Begrijpelijkheid heeft bij Marsman voorrang boven een strakke toepassing van
Marinetti's principes zoals Stramm het doet. Korte regels gebruikt Marsman alleen
wanneer dat functioneel is, en niet in àlle ‘Seinen’ - niet in Amsterdam bv., en minder
in Berlijn. De ‘strammigste’ ‘Seinen’ zijn Scheveningen, Potsdam en Val, zoals uit
dit vergelijkend onderzoek is gebleken. Bij Marsman is het woord altijd een onmisbare
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bijdrage tot de vorm, bij Stramm is de vorm het geraamte dat met woorden wordt
opgevuld. Marsman schrapt géén woorden, maar gebruikt ook geen overbodige.
Stramm gebruikt de woorden als klankmiddelen, één klank per woord - Marsman
heeft verbindingen tussen de woorden nodig en werkt in hogere mate met hun
betekenis (overigens het minst in Val).
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Marsman gebruikt in de ‘Seinen’ een minimum aan middelen èn aan woorden. Stramm
is veel retorischer. Weliswaar treffen we hier ook een minimum aan middelen aan,
maar niet aan woorden! De concentratie van Stramm ligt op het niveau van het
woordgebruik, d.w.z. een concentratie die wordt verkregen door weglating van
suffixen en prefixen, en door een maximum aan actie te bewerken met werkwoorden.
Toch wijst het feit dat Marsman probeert in de ‘Seinen’ een hogere mate van
concentratie te bereiken, erop, dat de invloed van Stramm niet alleen formeel genoemd
mag worden. De invloed van Stramm die in de ‘Seinen’ wordt aangetroffen is gering,
maar aangepast aan Marsmans eigen behoefte! Mocht Marsman gedacht hebben dat
Stramm een van zijn voorbeelden was toen hij de ‘Seinen’ schreef, dan heeft hij hem
inderdaad, zoals De Jong ook meende, verkeerd begrepen.
Marsman vond bij Stramm niet meer en niet minder dan een nieuwe, andere wijze
van verzen maken, waarbij de aantrekkingskracht vooral lag in de
concentratiemogelijkheden en de typografische kenmerken.271. Ik besluit met een
citaat van Marja,272. dat ik, hoewel ik minder emotioneel zou formuleren, in zijn
bedoeling onderschrijf: ‘Ik wilde, dat men jouw verzen legde naast die van August
Stramm (wiens formele invloed je immers onderging) en dan volhield, dat hier de
leerling den meester niet op verbluffende wijze overtrof.’

2.5 Van den Bergh
‘Marsman heeft van alle toenmalige jongeren den invloed van Herman
van den Bergh het meest direct ondergaan. Uit zijn eersten bundel “Verzen”
zou een interessante reeks analogieën zijn te maken tusschen zijn
beeldgebruik en dat van Van den Bergh. En zijn (verouderd)
“expressionisme”, hoewel sterk door toenmalige Duitsche dichters, zooals
Stramm, beïnvloed, was niet denkbaar zonder de ontdekkingen, die hij bij
Van den Bergh deed, wiens heidensche taal met haar geopende verschieten,
verrassende beelden en overgangen het wezen van de oertaal blootlegt.’
schrijft van Wessem.273.
Lehning formuleert het bijna in dezelfde woorden: ‘De meest rechtstreekse invloed
op zijn eerste werk heeft Herman van den Bergh uitgeoefend’274. en Lehning heeft in
zoverre gelijk, dat deze invloed, in tegenstelling tot de hiervoor behandelde, in een
oogopslag is waar te nemen.
Er kan dus wel geen twijfel over bestaan dat Van den Berghs bundels De boog en
De spiegel275. invloed hebben uitgeoefend op Marsmans Verzen.
Lehning wijdt in De vriend van mijn jeugd drie pagina's aan deze invloed.276. Hij
citeert daar gedeelten uit Van den Berghs De Vlam en Wacht, en gaat verder:
‘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
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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’.277.
Van Bergland citeert Lehning de eerste strofe, met in de derde regel de woorden
blauwen tocht.278.
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‘Er zijn natuurlijk grote verschillen [...]’ schrijft Lehning: ‘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 [...].
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 [...] 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,’.279.

Na Lehning heeft ook Krispyn zich met Van den Bergh en Marsman bezig gehouden.
Krispyn gaat280. in op de expressionistische trekken in Van den Berghs poëzie, hoewel
hij toegeeft281. dat Van den Bergh de duitse expressionisten niet kende, en eerder door
de franse dichters (Rimbaud, Laforgue) was beïnvloed.282. Maar over de relatie tussen
de Verzen en Van den Berghs poëzie schrijft Krispyn weinig: Lehning ‘heeft in zijn
boek over Marsman van deze invloed een korte, maar grondige analyse gegeven,
waar niets aan toe te voegen of op af te dingen valt.’283.
Ook Meijer beroept zich ten aanzien van Van den Berghs invloed op Lehning:
‘Lehning mentions several striking parallels in the poems of Van den
Bergh and Marsman, such as their similar use of colours, the frequency
of words like “fire” and a symbol like “flag”, and, above all, the new
feeling of “cosmic consciousness”. This last element was new to Dutch
poetry and is clearly expressed in the following poem’,284.
waarna Meijer Heerscher citeert.
Inderdaad lijkt het moeilijk aan Lehnings opmerkingen nog iets toe te voegen. Ik
volg daarom de raad van Van Wessem en stel een reeks van analogieën op, te beginnen
met De Boog.
De Zwemmers285.

13 befloerste: cf. Bloesem 23 omfloersde
en Verhevene 14 omfloersing der luchten.

Tragiek286.

vertoont een negatief beeld van de maan:
cf. Amsterdam 1.

Tragiek

13 Seinen en signalen: cf. de
afdelingstitel ‘Seinen’.

De Vlam287.

titel cf. Vlam titel.
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De Vlam I

1 Denkbeelden had hij aan zijn tred
gebonden: cf. Verhevene 1-4.

De Vlam I

2 boven hem wapperde extaze als een
vlag: cf. Verhevene 5 haren sloegen hun
vlag langs den hemel.

De Vlam I

5 vermetel vuur: cf. Verhevene 7 scherp
was zijn lijf, geel en vermetel.

De Vlam I

10 kim: cf. Verhevene 22 de nis der
kimmen.

De Vlam II288.

11 het diep der schachten: cf. Verhevene
23 zuigende schacht.

De Vlam II

22 opalen nacht: cf. Vlam 5 opalen
dag289..

De Vlam IV290.

1 den moed der wimpers: cf. Invocatio
16 en gord mijn oogen aan met zachten
moed.

De Vlam IV

10 vol van geel doel hunner oogen schijf:
cf. Verhevene 7 scherp was zijn lijf, geel
en vermetel.

De Vlam IV

21-Hij,: cf. Verhevene 18 maar hij,.

De Vlam IV

22 zweeg voor de horde en zocht den
eenling-: cf. Einde 1 Tenzij de horde.

De Vlam VI291.

2 de durf van een groene roos: cf. Robijn
9-10 den moed / der roode beuken en der
wilde rozen.292.
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33-40:

De Vlam VI

Toen was het, dat haar vormen zich
verwijdden, de rotswand bemachtigend
van struik tot struik; 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 scheen 't,
of de ziel der aarde in roode vlokken
dreef!293.
cf. de vergroting van de vrouw passim bij
Marsman in ‘Droomkristal’.
De Vlam VI

25-48 heeft eenzelfde overspannen
uitbundigheid die ook te vinden is in
Verhevene en vooral het slot van Stroom,
waarin bovendien een soortgelijke rol
door de vrouw wordt vervuld.

Festijn294.

17-18 - Wij zijn geslagen, wij zijn
gebleven. / Het wint...Zie, het is dag! Welaan: cf. Invocatio 5 de dag heeft mij
geslagen.

Twee wegen295.

3 't zeil der dagen: cf. Bloesem 23
droomend zeil en Blauwe Tocht III 11
omhoog het zeil! -hoort ge: de avond
ruischt.

Tegen Avond296.

5 Zeeën kome'aan mijn voeten breken: /
zij missen kracht; cf. Stroom 2-12 waarin
dezelfde motieven optreden.

Tegen Avond

14 mijn licht, dat vlucht: cf. Verhevene
16 ze dreef het smeltend licht te vluchten.

Toen klommen...

1-2 Toen klommen wolken opwaarts langs
de torens 297./ met naakte lijven, geel,
gespierd en recht: cf. Verhevene 7 scherp
was zijn lijf, geel en vermetel.

Toen klommen...

12 en alle blaadren gingen op ten dans:
cf. Verhevene 8 dat dansen ging.
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Wij voeren het kouter298.

9 Vriendin,: cf. Blauwe Tocht II, III
passim.299.

De dood van de herder300.

31 de schraag: cf. Verhevene 22
schragend.

Drie liedjes II301.

2-4 de bomen schreien / het duister op
den bruinen zoom / van de valleie.: cf.
Bloesem 1-7.

Nocturne302.

3 paars, 4 vergiftigd, 18 met groene
haren: cf. Vrouw 2 rottend-paarsen
hemel, 6 blauwe haren, 7 gif en
scheemring en 10 groen signaal.

Nocturne

11-12 sterren vallen / als dauw: cf.
Bloesem 15-16 en firmamenten ruischen
sterrenbloesems / die uwer handen tasten
scheemrend dauwt.

De Spiegel:
Achter de stilte303.

12 vuren mond: cf. Vlam 2 vuren lach.

De blinde karner304.

71-72 en de eerste maan ging blindelings
en barsch / gevechten aan met den
volmaakten nacht: cf. Verhevene 15 in
nachten streng en volmaakt.

De blinde karner

102-103 ondanks de vrouw die nacht is
en die heult / met moeheid en gemis: cf.
Smaragd 13-14 en in uw naden heulend
ingevoegd / het vuur der nachten die uw
lust besliep.

Invocatie305.

titel: cf. Invocatio titel.

Het Dorp306.

17 Ik voel mij lachen. Groot. Vermetel.:
cf. Verhevene 7 scherp was zijn lijf, geel
en vermetel.

Het Dorp

32-33 Want 't is het spel van buitelend
water, / dansende wegen, dartel graniet:
cf. Blauwe Tocht II 15-17 mij tuimelende,
wilde wegen brak / langs steigerende
rots; / en wapperende stroomen.

Het Dorp

43 vlamlijf: cf. Bloei 7 stroomlijf.

Bergland307.

3 blauwen tocht cf. Blauwe Tocht titel.

Bergland

24 vuur en wijn: cf. Invocatio 6 vuur en
wijn.

Bergland

27 wapperen de zomers om uw hoofd!-:
cf. Blauwe Tocht III 12 o! ons doorwaaid
geluk, dit wapperend fregat,.
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Vaart308.

7-8 breken kotters, galjoten, briks en
fregatten / de sferen in: cf. Blauwe Tocht
III 12-13 dit wapperend fregat, / dat als
geen boot voor haar de ruimte kerfde-.

Wacht309.

titel: cf. Wacht titel.

Lied310.

9-10 uw wanden / vroege vrouw,: cf.
Smaragd 12 o, uwe wanden, huiverend
betogen,-.

Een park in 't vuur311.

3 Vriendin,: cf. Blauwe Tocht II, III
passim.
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Allereerst valt op, dat deze parallellen exclusiever zijn dan bij andere hiervoor
onderzochte invloeden.
Deze constatering is van belang voor het bepalen van de aard van de invloed van
Van den Bergh op Marsman.
Wanneer we kijk en welke gedichten van Marsman nu zijn beïnvloed, zien we een
concentratie van parallellen, waarbij rekening gehouden moet worden met het belang
van combinaties. Zo telt Vrouw vier parallellen met Nocturne312.; zo zijn er bv. ook
overeenkomsten tussen De Vlam en Stroom (vooral ook in het slot van De Vlam, dat
dezelfde overspannen sfeer heeft die in de Verzen buiten in Stroom en Verhevene
niet voorkomt). Dergelijke combinaties zijn natuurlijk van groter belang dan
geïsoleerde parallellen, hoewel de betreffende gedichten, wanneer we ze naast elkaar
leggen, te veel verschillen om voor vergelijking in aanmerking te komen.
Uit de parallellen kunnen we nu al de conclusie trekken, dat Van den Bergh op
een bepaald aantal verzen van Marsman veel invloed heeft gehad, op een groter
aantal andere minder, maar wel exclusief.313. De grootste concentratie van exclusieve
parallellen doet zich voor in de vroegste verzen (Verhevene, Vrouw, Stroom en Bloei).
Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat de vroege Marsman (1919-1920)
diepgaand door Van den Bergh beïnvloed is.
Nà deze periode ligt de zaak m.i. enigszins anders.
In gedichten als Verhevene, Stroom en Vrouw is nl. behalve de parallellie ook de
toon van Van den Bergh duidelijk te herkennen. Bovendien zijn de meest Van den
Bergh-achtige gedichten ook de verzen met symbolistisch kleurgebruik. Weliswaar
spreekt Lehning in het hierboven geciteerde stuk over Van den Berghs
expressionistische kleuren - mij lijken deze kleuren eerder symbolistisch. Het kan
geen toeval zijn dat het moeilijk interpretabele ‘geel’, en blauwe haren juist in
Verhevene en Vrouw optreden.314.
In de andere gevallen (over Vlam kan men wellicht van mening verschillen) is er
behalve de parallellen verder géén overeenkomst: woorden van Van den Bergh zijn
uit hun context gelicht en in een volkomen andere context geplaatst. Het omstreden
vuur en wijn in Invocatio lijkt niet op het gebruik ervan in Bergland, evenmin heeft
Marsmans Blauwe Tocht verder iets met de bewuste regel in Bergland te maken.315.
Het waren gewoon woordcombinaties die bij Marsman zijn blijven hangen en die
hij gebruikte zònder verband met hun oorsprong.
Deze tweede soort invloed is m.i. nauwelijks invloed te noemen, maar valt onder
de ook door Marsman gehanteerde term ‘“plagiaat”’,316. (waarbij de aanhalingstekens
aangeven dat het hier om een ‘onbewust’ proces gaat). De term is hier dus niet
denigrerend bedoeld.
Dit zet Lehnings conclusies in een ander licht.
Wat betreft de invloed van Van den Bergh op de vroege Marsman is er inderdaad
geen enkele twijfel: Marsman is aan Van den Bergh ontbrand. Alleen Vrouw bewijst
het al;317. duidelijk voelt men dat Marsman gedacht heeft: dat wil ik ook, zo moet het.
Wat de onbewuste invloed betreft, schrijft Lehning:318.
‘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
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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.’
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Het betreffende stuk heeft gestaan in De gids van 1922, en is herdrukt in Verzameld
werk 3319.. Een vrij zwak stuk, zegt Lehning, maar men moet bedenken dat in 1922
de èchte invloed van Van den Bergh al voorbij was. Ongetwijfeld had bij Marsman
een reactie ingezet.320. Het ‘plagiaat’, de onbewuste invloed, kòn Marsman zich niet
realiseren: uitdrukkingen van Van den Bergh hadden zich in hem vastgezet, zonder
dat hij zich nog van de herkomst bewust zou zijn.321. Hoe moeten we nu de invloed
van Van den Bergh karakteriseren?
De exclusiviteit van de parallellen geeft een aanwijzing: als onzelfstandig,
klakkeloos. De vroege verzen uit 1919-1920 zijn haast te veel Van den Bergh om
nog veel Marsman te kunnen zijn; de latere zijn echter zo weinig Van den Bergh dat
deze er niet meer in te herkennen is.
Een bewijs voor mijn stelling, dat alleen de vroege Marsman echt door Van den
Bergh beïnvloed is, vormt het feit dat er veel minder parallellen uit De spiegel te
vinden zijn dan uit De boog.
Overigens zijn er, ook wat deze vroege invloed betreft, verschillen. Zo is Van den
Bergh veel traditioneler - maar er liggen dan ook zes jaar tussen De boog en de
Verzen. Een aantal verschillen moet Marsman zelf hebben opgemerkt, waar hij
schrijft:
‘En in bizonderen zin denk ik mij zijn wereld voornamelijk samengesteld
uit de vermenging en wisselwerking van deze vier elementen: zijn
heidendom, zijn joodsche rasaard, zijn Europeëer-schap [lees:
Europeeërschap], zijn overwegend latijnsche cultuur. Zijn heidendom leeft
in de dionysische aanvaarding der vooral aardsche driften, in de stroomende
omarming van het heelal, in de verheerlijking van het licht, van het zaad.
Vruchtbaarheid staat midden in zijn aandacht en Priapos, genoemd of
verzwegen, voert of geleidt elk lied.’322..

3 Conclusie
Marsman werd niet door individuele gedichten beïnvloed, maar door het oeuvre van
een aantal dichters. In de vijf hiervoor uitgevoerde onderzoeken kon nergens een
gedicht van een beïnvloedende dichter naast een gedicht van Marsman gelegd
worden.323.
Dit heeft het onderzoek bemoeilijkt door de hoeveelheid materiaal te vergroten,
zodat per dichter maar één aspect van de invloed kon worden belicht.
Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik, dat aantoonbaar moest zijn dat Marsman
door de betreffende dichters kòn zijn beïnvloed. Nu worden deze vijf dichters
verscheidene malen in de literatuur over Marsman genoemd, en alle door Lehning.
De vraag is trouwens, hoe precies Lehning op de hoogte kon zijn van wat Marsman
in de periode waarin de Verzen tot stand kwamen wel en niet las. Achter in zijn
boek324. staan opgaven van de tussen Marsman en Lehning gevoerde correspondentie,
met vermelding van data en plaatsen van afzending en bestemming, waaruit moet
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worden opgemaakt dat het contact tussen de twee vrienden in deze periode
hoofdzakelijk via brieven verliep.325.
Marsman zelf is op dit punt in geen geval betrouwbaar. Men denke aan de artikelen
over Van den Bergh en Stramm, waarin hij zich juist afzette tegen hun invloed.
Uit de in dit hoofdstuk verrichte onderzoeken blijkt wel, dat het met de invloed
op Marsman niet zo eenvoudig gesteld is als het aanvankelijk leek.
Van de vijf behandelde dichters hebben er geen twee een soortgelijke invloed
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uitgeoefend, en ook de mate waarin de parallelle elementen in de Verzen geïntegreerd
zijn, loopt nogal uiteen.
1. Bij Roland Holst heb ik me geconcentreerd op een enkel woord. ‘Schemer’
heeft bij Holst twee verschillende meerwaarden,326. waarvan er één de aanzet geweest
is tot Marsmans chiffre.
‘Schemer’ krijgt bij Holst in de meeste gevallen een waarde, waarin de noties
‘weemoed, mijmering, eeuwenoud’ een rol spelen. Déze meerwaarde leidde tot een
verheldering van het moeilijke schemernacht in Einde. Belangrijker echter is Holsts
tweede waarde, die ik kon traceren in vier gedichten. In het eerste gedicht is de
‘Schemering’ een vrouwengestalte met een trek van zachte weemoed, die de nood
lenigt van eenzamen; in het tweede wordt zij meer speciaal in verband gebracht met
de geliefde, die trots is, en troost behoeft; daarna troffen we in het derde gedicht het
punt aan, waar de identificatie van ‘Schemering’ en geliefde begint; en ten slotte is
zij in het vierde gedicht volkomen de geliefde, de vrouw, met eigenschappen van
zachtheid, stilte, aardsheid, die ook in Wacht en Blauwe Tocht in het oog vallen, en
wat meer is, als zodanig wordt zij contrasterend gesteld tegenover de ‘ik’ die zwerft
en de wind toebehoort (cf. Blauwe Tocht II).
Het lijdt geen twijfel dat Marsman in déze meerwaarde de aanzet vond voor zijn
chiffre ‘schemer’.
Marsman nam echter niet zonder meer Holsts meerwaarde over, maar voegde er
strikt eigen aspecten aan toe: de exuberantie, die met ‘schemer’ gepaard gaat (men
denke aan Bloesem, Blauwe Tocht I), vinden we niet bij Holst. Ook werkt Marsman
het contrast tussen ‘schemer’ en ‘aards’ aan de ene, en ‘kosmisch’ aan de andere
kant, scherper uit.
2. Naar aanleiding van Trakl ben ik even ingegaan op een aantal verschillen tussen
Trakl en Heym, die ik hier niet zal herhalen.
Het onderzoek naar Trakls invloed had de verbinding van kleuradjectief met
abstractum tot uitgangspunt. Met betrekking tot deze verbinding heb ik twee aspecten
onderzocht. Eerst327. werd, met behulp van Mautz' onderzoekingen, bekeken hoe ver
Trakl en Marsman gingen in het losmaken van het betekenisaspect ‘kleur’. Mautz
onderscheidt drie stadia, waarvan bij Trakl het eerste, het synesthetische stadium,
het vaakst vertegenwoordigd is. De tweede plaats wordt bij Trakl ingenomen door
het meest expressionistische, het affectieve stadium. Bij Marsman troffen we dit
laatste stadium naar verhouding vaker aan dan bij Trakl - maar aan dit resultaat mag
niet te veel waarde worden gehecht omdat Mautz' indeling m.i. te willekeurig is en
te weinig rekening houdt met de context.
Die context heb ik er daarom bij betrokken in het tweede onderzoek,328. naar de
mate van ontoepasbaarheid en de specifieke waarde van de afzonderlijke kleuren.
Hier bleek dat Marsman geen kleuradjectief gebruikt (hetzij verschoven, hetzij in de
context van het hele gedicht toepasbaar, hetzij als chiffre), waarvan geen voorbeelden
van dezelfde kleur en dezelfde mate van ontoepasbaarheid bij Trakl zijn te vinden!
Een hoge graad van ontoepasbaarheid heeft bij beide dichters de kleur ‘blauw’,
en bij Marsman ook ‘grijs’, maar de waarde van deze kleuren verschilt. Marsman
heeft Trakls techniek overgenomen, maar is er zijn eigen weg mee gegaan. Wat de
mate van ontoepasbaarheid betreft is Trakls invloed in de Verzen geïntegreerd.
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Anders is het gesteld met de kleuren waarvan de specifieke waarde wel
overeenkomt: ‘groen’ en ‘bruin’. De invloed hier is regelrecht, hetgeen ook blijkt
uit het feit dat Marsman ‘groen’ in de parallellen die aan Trakl doen denken (Virgo,
Blauwe Tocht I en Delft), net als deze dichter, met twee verschillende waarden
gebruikt!
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Op dit punt is m.i. niet zozeer invloed als wel imitatie te constateren.
Wel moet in het oog worden gehouden dat Marsmans meer- en chiffrewaarden
zelfstandiger zijn dan die van Trakl - bij de laatste zijn de waarden (behalve wellicht
bij ‘blauw’) altijd ambivalent en ze kunnen daarom nooit meer dan illustratief
functioneren. Niettemin heeft Meijer Trakls invloed op Marsman onderschat.
3. Over Else Lasker-Schüler is naar aanleiding van de Verzen niet veel op te
merken, de invloed van deze dichteres manifesteert zich pas evident in latere bundels
van Marsman. Toch vond ik hier en daar een aanzet, vooral in combinaties van
woorden als ‘blauw’ en ‘bloeien’ (Bloesem) - waar Marsman dan zelf nog bovendien
de ‘stroom/boot’metaforiek mee verbindt. Met behulp van Das Tor heb ik geprobeerd
regel voor regel, te suggereren dat invloed van Lasker-Schüler in de Verzen wel
degelijk optreedt, ook al is een strikt bewijs niet te leveren.
4. Stramms gedichten werden uitsluitend met de ‘Seinen’ vergeleken, waarvan ze
op acht punten grondig bleken te verschillen.
De structuur van Stramm is lineair, de woordherhaling draagt daartoe bij - terwijl
de ‘Seinen’ concentrisch zijn en de herhaling (men denke aan Delft) complexer wordt
gehanteerd.
Stramm presenteert per gedicht één enkele indruk, waarbij de titel als startpunt
fungeert - in een ‘Sein’ convergeren verschillende indrukken naar de titel, die het
geheel zin geeft. Stramm past geen strofeverdeling of rijm toe, Marsman wel. Stramm
releveert elk woord, betekenisdragend of niet, door het apart in een regel te plaatsen
- Marsman doet dit alleen wanneer het een kernwoord is. Bij Stramm speelt het
klankaspect van de woorden een grote rol, bij Marsman prevaleert altijd het
betekenisaspect. Verder hanteert Marsman vaak kwasi-ellipsen, wat zijn
enjambementen functioneler maakt, en ten slotte gebruikt hij minder neologismen
dan zijn ‘voorbeeld’. De invloed van Stramm op Marsman was zeker niet alleen
formeel, zoals Lehning meent, maar wel volledig aangepast aan de eigen behoefte.
5. Ten slotte Van den Bergh. Hier vonden we een overstelpende hoeveelheid
letterlijke parallellen, exclusiever dan bij welke andere dichter ook. Deze parallellen
bleken uiteen te vallen in twee groepen. In de verzen uit 1919-1920 treden combinaties
van parallellen op, die gepaard gaan met overeenkomsten in kleurgebruik en toon.
De invloed ligt hier tegen imitatie aan. Na 1920 treffen we overeenkomsten met
gedichten van Van den Bergh geïsoleerd aan, in uitdrukkingen die bij Marsman zijn
blijven hangen. We vinden dan ook minder terug uit De spiegel dan uit De boog.
Deze laatste invloed is onbewust geweest, maar daarom nog niet minder klakkeloos.
Niet alleen de wijze waaròp Marsman werd beïnvloed blijkt dus te verschillen,
maar ook de mate waarin. De invloed van Van den Bergh is in beide gevallen alleen
maar klakkeloos te noemen. lets minder onzelfstandig, maar nauwelijks geïntegreerd,
zijn het ‘groen’ en ‘bruin’ van Trakl. Meer geïntegreerd zijn de aanzetten die Marsman
bij Trakl en Holst vond voor meerwaarde- en chiffregebruik.329. Maar de meest
geïntegreerde, meest omgevormde invloed is wel die van Stramm geweest!
Wanneer we nu de wijze van integratie van de invloeden in verband brengen met
Marsmans ontwikkeling, blijkt dat hij, naarmate hij ouder werd, minder klakkeloos
overnam dan in het begin: Van den Bergh is in ‘Ruimteschemer’ moeiteloos te
herkennen, maar de ‘Seinen’ zijn naast Stramm volkomen eigen werk.
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329
Ik besluit met een citaat van Kelk, die heeft begrepen dat en hoe Marsman zijn
voorbeelden nodig had:330.
‘Al vroeg was hij zich bewust van zijn dichterschap, maar even vroeg van
de gevaren, die dit dichterschap bedreigden, omdat het bros en breekbaar
was. Zijn leven is de strijd geweest om het te behouden. Dit doel heeft
hem onverzwakt voor oogen gestaan van het begin af tot het einde toe.
Men moet het dus niet omkeeren en zeggen, dat Marsman zijn inspiratie
voor een groot deel bij anderen heeft gezocht en gevonden, neen, zijn
dichterschap was primair, doch hij heeft zich tot eigen versterking en
vernieuwing beveiligend omringd met hen, die hem tot aanvuring konden
dienen, die hem konden versterken en tot vernieuwing brengen, wanneer
de stem, die in hem sprak, dreigde te haperen.’

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Malone p. 7.
Wellek en Warren p. 258.
Malone p. 13.
Zoals verderop in paragraaf 2.2. zal blijken.
Men vergelijke het artikel van De Wispelaere ‘Marsman, antagonisme tussen dichter en mens’.
Hoe gevaarlijk het is, opvattingen over de maker uit de poëzie af te leiden, bewijst m.i. het
artikel van Ver Eecke.
De Deugd p. 50.
Malone p. 17.
Zie hfst. VI. 2.5.
Carré wil ‘rapports de faits’ aangetoond zien alvorens van invloed te spreken. Mij lijkt het
feitelijke, d.w.z. met behulp van biografisch materiaal, aantonen van betrekkingen niet nodig.
Wellek (‘The concept of Comparative literature’) p. 2, verzet zich overtuigend tegen Carré's
opvatting.
Houwink p. 268.
Balakian p. 22.
‘Originaliteit’ is echter niet hetzelfde als ‘integratie’. Ik kom hier in hfst. VI. 2.26 op terug.
Passim.
Van Tieghem p. 135.
Gomperts p. 181.
Balakian p. 24.
Ik aarzel deze omschrijving een definitie van het begrip invloed te noemen, omdat deze dan
alleen op aanvechtbare wijze geformuleerd zou kunnen worden, in de trant van: een literair
werk X is beïnvloed door een literair werk W of door auteur Y, wanneer X onmogelijk zou zijn
zonder W of Y. Het bezwaar van dergelijke definities is dat ze suggereren dat het beïnvloede
werk X door de invloed op een of andere wijze aan zelfstandigheid zou hebben ingeboet.
Wellek en Warren p. 258.
Zo zou men kunnen aantonen dat Marsman (bv. bij zijn gebruik van de kleur ‘blauw’) invloed
van Heynicke had ondergaan, ware het niet dat de betreffende verschijnselen bij beiden terug
te voeren zijn op Trakl.
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21. Men denke aan Rilke, Hölderlin, de franse symbolisten, enz. Een noodzakelijkerwijze vrij
vluchtig onderzoek suggereerde echter niet - dit ter geruststelling - dat deze dichters méér
invloed op Marsman hebben uitgeoefend dan de hier besprokenen. Hoogstwaarschijnlijk minder.
22. Liederen II, p. 119, 9-10. Een aantal parallellen tussen Wacht en verzen van Holst zijn
bijeengebracht in hoofdstuk VI paragraaf 2.9. Zie verder de noten 45 en 56 bij deze paragraaf.
23. Waar ten behoeve van de duidelijkheid regelnummers worden vermeld, hebben deze nummers
betrekking op de regels van de genoemde pagina, er worden dus geen versregels (van het begin
af geteld) mee bedoeld.
24. De verloren droom 39, 1.
25. Het verdroomde leven 56, 2.
26. Sneeuwliedje 74, 8 en 24.
27. Geef mij zachter uren van je leven 94, 2.
28. Voorzang, 135, 32.
29. Vergankelijkheid I 183, 1 en 12.
30. Een winteravondval 213, 19.
31. Westwaarts II 249, 22.
32. De verloren droom 39, 7.
33. Het verdroomde leven 56, 6.
34. Het leven 63, 15 en 16.
35. Vergankelijkheid III 185, 10 en 11.
36. Westwaarts I 247, 7 en II 250, 13-14.
37. Tesamen 70, 3.
38. Voor later 75, 1-2.
39. Schemering 76, 8-10.
40. Aan de Schemering 98, 21-22.
41. Voorzang 135, 10-11.
42. Men vergelijke de gedichten uit Penthesileia, de overeenkomsten zijn frappant.
43. Voorzang, 141, 28-30.
44. Meerwaarde I bij Holst: een vaag beeld / [van 't bestaan der dingen] dat [...] / soms nog een
scheem'ring opzond naar zijn geest. (Jeugd II, 19, 10-12). en in de scheemrende bezonkenheden
/ der diepre waatren (id., 19, 27-28).
't droeve scheem'ren (De verloren droom, 39, 7).
toen schemerende nadering / van doder dagen rijen hem ontving (Het verdroomde leven, 56,
6).
O, dat was de vreemde mineur / van het eeuwige scheemrende wee - (Het leven, 63, 15-16).
ver over eenzaamheid's scheem'rende landen (Liefde's Verlangen, 78, 3).
't scheemrende leven vindt den dood; het [leed] geeft de lafenis / van mijmering / in schemering
(Najaar, 99, 11; en 100, 8-10).
de scheemrende eeuwen roepen / door dezen nacht (Voorzang, 135, 17).
wat waait er door de schemerende sferen (id., 135, 20).
Te lang woei de oude scheemring om mijn hoofd...(id., 136, 7).
de weemoed van de scheemrende eeuwen (id., 136, 15).
tot niets hen blijft dan de oude scheemring waaiend (id., 137, 20).
't Waaien der scheemring en der zeeën breken / is achter al de stemmen van dit leven - (id.,
138, 26-27).
Maar enklen, aan 't steil eind geboren zijnde / der wereld, en in schemering verloren / zijn te
ver in den donkren wind geboren (id., 138, 21-22).
Als zij [eenzamen] daar komen, staan zij stil en weten / niets meer en door hun ogen / komt een
aloude schemering gevlogen, / in naar hun hart tot ze alles zijn vergeten. / / En dan gaan met
hun lippen wind en golven / en schemeringen van die weemoed zingen (id., 140, 1-6).
hoe achter al de stemmen van dit leven / scheemringen waaien en de zeeën breken...(id., 140,
19-20).
en hoorde ver de schemeringen waaien / over de duisterende landen waar / zijn hoge zonen en
hun broeders vielen (Tussenzang, 151, 25-27).
als een ritsling in den schemer; wij worden alle’ een ritsling in den schemer (De stervende
geliefden, 172, 2 en 174, 8).
Het einde van de schemering woei buiten / toen ze in den donker bij elkander lagen (Eenzamen,
176, 1-2).
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45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

Gij[wind van het najaar] hebt in mijn schemer gestaard, / en wat stond in mijn schemering /
viel, en verwoei over de aard, / een ritselende werveling. (De bevlogene II, 180, 5-8).
tot wij nog eenmaal uit het licht der dagen / ons naar den schemer van zijn stilte negen. (In
memoriam P.v.E., 183, 27-28).
Maar zijn van hen die stierven niet de zangen / altijd in 't waaien van de schemeringen?; en
laat de scheemring waaien om uw luistren. (Vergankelijkheid II 184, 8, 9 en 18).
omdat hun harten als verdoolde dingen / waren van waaien en van schemeringen. (id. III 185,
10-11).
twee [vroegere gelieven] van de ontelbaar wervelende blaren / in verre ritselende schemeringen?
(id. IV 186, 20).
En zo mij bijval dezer velen / ten deel komt, waai uw schemer tussen mij en hen, / dat ik in uw
geheim onvindbaar ben (Het gebed van den harpspeler, 209, 12-14).
Want ik gaf aan uw bloed / het ebben van der wereld scheemrende eeuwen, / maar in uw hart
de kreet der meeuwen / boven den laatsten vloed. (Aan de kust, 220, 10-13).
een dromenovervleugeld man / in de oude schemering te loor / tussen de werelden, en door /
sombre verrukkingen ontzind- (De geheime zee, 221, 28).
dat oud verdriet / van regen door de schemering- (Minne en dood, 223, 27-28).
Van weedom om de sombre vlucht genomen / door het verlangen naar den roep des doods, /
ruist de verschemerende wereld groots / onder den avond van het jaar (Najaar en Elysium,
244, 1-4).
in hun schemeroud bedroeven (Westwaarts I, 247, 7);
en achter ons verruist / stervender werelden verschemerend bedroeven. (id. II, 250, 13-14).
Men moge menen dat deze overwegingen iets toevoegen aan de interpretatie van Einde. Ik heb
ze echter niet bij de interpretatie zelf te berde gebracht omdat het hier opgemerkte niet als
bewijsvoering kan gelden: het materiaal uit Holst mag verhelderen, maar bewijst natuurlijk niet
dat schemernacht inderdaad zo moet worden geïnterpreteerd. Maar wanneer men naast Einde
deze regels legt: en luistrend leun / tegen de steilte van den tijd, en hoor / in 't donker diep der
eeuwen zeegedreun / zingen wat de aard eens zong en lang verloor, kan men er niet aan twijfelen
dat Einde mede onder invloed van Holst ontstaan is. (Uw zuster, zij, die ik de Schemering noem,
154, 5-6).
Zie de interpretatie.
Tesamen, 70, 3. Zie ook: Glanzende weemoed daalde / waar dromende scheemring vervliet, /
en door de stilte dwaalde / de schaduw van een lied. // Het lied waarvoor uiterst verlangen /
voorbij uiterste scheemringen waart, / en voorbij de schaduwgangen / van de verste wolk over
de aard en: Glanzende weemoed verdwijnt / waar de dromende scheemring vervliet (Van een
lied 59, 1-8 en 61, 1-2).
mijn schemergouden dromenschat (Voor later, 75, 2).
naar den schemer / waar dromen weeft / slaap om wat leeft (Schemering 76, 8-10).
avondscheemring's koele schoot (O, zaligheid 79, 11).
Verlangen's droom 81, 11.
Zie ook: scheemrings weemoedsvolle weelde (Ik weet de pijn...96, 13).
O, peinzend is 't nu of zijn stem begon / Zalig als mijmerende schemeringen (Als langs het
avondpad...104, 9-10)
Voorzang 135, 11.
idem 141, 28-30.
Eens in een woud liep ik en dacht in dromen..., 153, 16. Zie ook onder den lagen schemer van
heur haren (De ontkomen zwerver, 191, 4).
Aan den zoom van wind en wereld 192, 28. Zie ook de geciteerde gedichten hieronder.
De Schemering, p. 92-93. Derde en zesde strofe weggelaten.
Aan de Schemering p. 97-98. Tweede, derde, vierde, vijfde, zevende en achtste strofe weggelaten.
Uw zuster, zij..p. 153.
Aan een schemervrouwe p. 170-171. Vierde en vijfde, zevende tot en met elfde strofe weggelaten.
Marsman en het expressionisme p. 38.
id. p. 38 en 42.
In: ‘Georg Trakl’, Verzameld werk III: Critisch proza p. 39-40. Eerder (enigszins anders) gedrukt
in De gids 1923 II, p. 506-512. Dit artikel is van 1923. Gezien Lehnings mededeling dat Marsman
Trakl in 1921 al kende, doet vooral het begin van dit stuk sterk mythevormend aan.
Bildhafte Ausdruck p. 130.
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61. Onderzocht werd de editie Dichtungen und Briefe. Herausg. von W. Killy und H. Szklenar. Het
proza werd niet bekeken.
62. Mautz passim, o.a. p. 208, p. 213.
63. ‘Bild der Landschaft’ p. 50.
64. Mautz bespreekt alle kleuren één voor één, en kent ze een waarde toe, die bij beide dichters
vaak merkwaardig overeenkomt.
65. Mautz p. 223: ‘Das Positive im Ausdruckscharakter von Blau stellt sich demnach als ein negativ
Positives da. Hierauf beruht sowohl die ambivalente, hier positive, dort negative Verwendung
dieser Farbmetapher bei Heym, im Unterschied zu allen Übrigen, als auch der doppeldeutige
Sinn, die ihr manchmal anhaftet. Sie kan das “Ewige” als absolute Erfüllung, aber auch als
absolutes Erlöschen des Lebens repräsentieren, Erhebung sowohl wie Versinken, Licht sowohl
wie Dunkel.’
66. Dämmerung, 27, 6. Het eerste cijfer hier en in het vervolg verwijst naar de pagina, het tweede
is het regelnummer van het vers.
67. Abendland 2, 226, 14.
68. Im roten Laubwerk voll Guitarren, 11, 14.
69. resp. Mautz p. 213, p. 216 en p. 221.
70. lets anders is het bij Schwarzer Schwermut (Nachtseele, 108, 15) en schwarze Verwesung
(Grodek, 94, 10).
71. Mautz p. 224.
72. Mautz p. 209.
73. Mautz p. 212.
74. Mautz p. 216.
75. Blauwe Tocht, titel en I 10, Bloesem 12, Das Tor 11 en mogelijk Berlijn 7.
76. Wacht 9, Blauwe Tocht I 7, mogelijk II 5.
77. Virgo 6, Blauwe Tocht I 18, Delft 6.
78. Blauwe Tocht II 18 en Bloesem 3.
79. Berlijn 9.
80. ‘Grijs’ wordt door Mautz niet besproken, hoewel het bij Trakl vaak met meerwaarde voorkomt.
Nu concentreert Mautz zich op Heym, voor wie ‘grau’ dat immers ook ‘grauw’ kan betekenen,
kennelijk niet zozeer als kleur gold.
81. Mautz 219, 220.
82. idem 220, 221.
83. Zie hierover Eykman. Overigens interpreteert Von Heydebrand in zijn artikel ‘Georg Heym.
Ophelia’ (Gedichte der Menschheitsdämmerung p. 33-45) de lugubere elementen in Heyms
poëzie positiever dan gemeenlijk wordt gedaan.
84. Ziegler p. 54-65. Eenmaal gebruikt Marsman het voornaamwoordelijk bijwoord op dezelfde
wijze als Heym dat doet, in Vrouw 9 waarin.
85. Heym p. 163.
86. Trakl p. 26.
87. ‘Bild der Landschaft’ p. 59.
88. In latere landschapsgedichten, met name in Porta nigra (1934) is Heyms invloed op Marsman
veel manifester.
89. Een voorbeeld is An die Schwester p. 32.
90. Unterwegs, 46, 12.
91. Enkele voorbeelden: der Sonne Haar (Printemps, p. 261;) naast het haar / van de zon (Bazel);
Ein roter Turm nur flackert in den Raum (Die Stadt der Qual, p. 349.) naast een scheevebloem
in wapperenden mond der ruimte (Gang); Und ferne steht, von Mantel schwarz umflossen, /
Die hohe Nacht (Der Abend, p. 135) naast de nacht [...] haar grijzen mantel in Bloesem; Gib
mir die Hand, / Wir wollen einander verwachsen (Deine Wimpern, die langen...p. 153) naast
geef mij uw hechte hand zonder te tasten in Blauwe Tocht II.
93. sic!
94. Ik vind dit nogal scherp gesteld, zie Virgo, Delft.
95. Hierin heeft Meijer gelijk. Hij vergeet eraan toe te voegen dat de overgang van anecdotische
informatie naar gezichtspunt bij beide dichters met het typisch gebruikte voegwoord ‘en’
plaatsvindt.
96. Dit is niet waar: Bij Heynicke soms, bij Lasker-Schüler zelfs vaak.
97. Hierover meer in paragraaf 2.2.4.
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98. Parallellen tussen Trakl en Marsman zijn, voorzover niet in 2.2.1. besproken, in de meeste
gevallen aangegeven in de interpretaties. Ik wijs nog op de rol van de maan (zie Schneider Der
bildhafte Ausdruck p. 118-119) in Amsterdam 1 en op de waanzin- en vervalmotieven in Delft
en Virgo (zie Schneider Der bildhafte Ausdruck p. 91-92).
99. Zie hierover o.m. het artikel van Mautz, en Schneider Der bildhafte Ausdruck p. 127-135.
100. Bv. rotes Geld (Menschheit, 24, 5), schwarzer Schnee (Im Dorf 3, 37, 3).
101. Bv. dieses goldenen Tags (Elis 204, 1), die weisse Nacht (Föhn 67, 4).
102. Bv. Dunkler Odem (Gesang einer gefangenen Amsel 74, 1).
103. Bv. Und schwarz schwankt Gottes Himmel (Trübsinn, 30, 12) en Blau ist auch der Abend (Amen,
33, 7).
104. Bv. grüne Löcher voll Verwesung (Im roten Laubwerk voll Guitarren 11, 14) (cf. trouwens
Virgo!) en eine schwarze Höhle ist unser Schweigen (An den Knaben Elis, 15, 15).
105. Woorden als ‘hyazinthen’ en ‘elfenbeinern’.
106. Enkele voorbeelden: diamanten duisternis, opalen dag, tinnen licht, rottend-paarsen hemel van
verlangen, blauw paard, gitzwarte vuren, blauwe haren. En met niet-kleuradjectief maar volgens
hetzelfde procédé: muren nacht, ruige duister, Schuimende morgen, vuren lach. Een twijfelgeval
is grijze horizonten, dat ik wel bij het materiaal heb opgenomen vanwege het meervoud dat het
woord abstractheid verleent.
107. Weliswaar stellen Wellek en Warren p. 258: ‘First of all, parallels must be real parallels, not
vague similarities assumed to turn, by mere multiplication, into proof.’ In dit geval ben ik er
echter van overtuigd dat de overeenkomsten op werkelijke invloed berusten.
108. Zie 2.2.3.
109. Zie 2.2.4.
110. Der bildhafte Ausdruck p. 89. Zie ook Killy Über Georg Trakl, passim.
111. Mautz p. 207-209.
112. Bij Marsman vinden we van deze groep een enkel voorbeeld dat buiten het materiaal van
onderzoek valt. Zie noot 106.
113. Dit zou men van ‘groen’ bij Marsman ook kunnen beweren. Ik ben echter van mening dat
Marsman in Smaragd een feller groen op het oog heeft dan het groen in Virgo en Delft, dat m.i.
doffer, grijzer moet worden gezien. Zie 2.2.4.
114. Zie het eerste stadium van Mautz.
115. Der bildhafte Ausdruck p. 127.
116. idem p. 129.
117. Wanneer Schneider voorbeelden geeft van het samengaan van ‘Symbolwert’, ‘Anschauungswert’
en ‘Merkmalwert’ blijken dat (p. 131) verschuivingen te zijn.
118. Der bildhafte Ausdruck p. 130. Op dit verschijnsel doel ik wanneer ik in 2.2.4. spreek over de
illustratieve functie van Trakls chiffren. Het kleurwoord drukt bij Trakl nooit uitsluitend emotie
uit, zoals bij Marsmans ‘blauw’ bv. wel het geval is.
119. Der bildhafte Ausdruck p. 132.
120. id. p. 134. In de volgende paragraaf (2.2.4.) zal blijken dat Marsman dit wat ‘groen’ betreft met
Trakl gemeen heeft, t.a.v. ‘blauw’ echter niet.
121. Der bildhafte Ausdruck p. 135.
122. De verschillende ‘Momente’ van Mautz zijn tussen // aangegeven. Het eerste cijfer verwijst
naar de pagina van het citaat, het tweede naar de regel van het vers.
roten Stürmen (Winterdämmerung, 12, 2) /1/,
roten Abendstunden (Der Gewitterabend, 16, 1) /3/,
roten Schauern / Des Sternenwinds (Dämmerung, 27, 13-14) /3/,
der rote Abendwind (Im Dorf 3, 37, 11) /1/,
purpurnen Nachtwind (Helian. Die Stufen des Wahnsinns in schwarzen Zimmern..., 42, 9) /1/,
die rote Stille (Unterwegs, 46, 12) /1/,
purpurnes Lachen (Abend in Lans, 53, 4) /1/,
rote Pein (Herbstseele, 60, 16) /3/,
in purpurnem Schlaf (Ruh und Schweigen, 62, 6) /3/,
die purpurne Süsse der Sterne (An einen Frühverstorbenen, 64, 5) /1/,
purpurne Träume (Föhn, 67, 5) /3/,
Purpurne Seuche (An die Verstummten, 68, 8) /3/,
die purpurne Flüchen / Des Hungers (Vorhölle, 73, 30-31) /3/,
purpurnen Martern (Gesang des Abgeschiedenen, 79, 13) /3/,
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123.

124.

125.

126.

127.

purpurner Schwermut (Nachtseele 2, 107, 15) /3/,
purpurnes Dunkel (Untergang 3, 213, 1) /2/,
Ein purpurnes Lachen (Der Schlaf, 228, 19) /1/.
schwarzer Novemberzerstörung (Helian, Gewaltig ist das Schweigen des verwüsteten Gartens,
40, 12) /1/,
in schwarzem Fieber (Sebastian im Traum 2, 51, 4) /3/,
im schwarzen Wind (Am Moor 52, 1),
ein schwarzes Schweigen (Herbstseele, 60, 6 + 2 varianten p. 207, 208) /3/,
der schwarze Flug der Vögel (Ruh und Schweigen, 62, 7) /1/,
schwarzer Verwesung (id 12) /3/,
schwärzliche Fahrt (In Venedig, 73, 12) /1/,
schwarzen Minuten des Wahnsinns (Gesang des Abgeschiedenen, 79, 15) /3/,
im schwarzen Gewühl (Das Gewitter, 89, 26) /1/,
in der schwarzen Abendstunde (Klage, 92, 4) /3/,
schwarze Verwesung (Grodek, 94, 10) /3/,
in schwarzem Schmerz (Ein Frühlingsabend, 104, 4) /3/,
schwarzer Schwermut (Nachtseele 3, 108, 15) /3/,
schwarzes Lachen (Mit rosigen Stufen.., 176, 2) /1/,
ein schwarzer Wind (Leise, 197, 1) /1/.
braune Stille (Die Raben, 7, 5) /1/,
in der braunen Stille des Herbstes (Sebastian im Traum 3, 52, 12) /1/,
in der braunen Kühle des Herbstes (An einen Frühverstorbenen, 64, 4) /1/,
im braunen Grün (In einem alten Garten, 105, 1) /2/,
idem (Zeitalter 152, 1) /2/,
der Eichen braunes Schweigen (Verwandlung 198, 6) /3/,
in der braunen Stille der Eichen (Vorhölle, 219, 3) /1/.
Gottes blauer Odem weht (Geistliches Lied, 17, 3) /1/,
Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele (Kindheit, 45, 8) /3/,
des Ölbaums blaue Stille (Elis, 49, 12) /3/,
blauer Glanz (Die Verfluchten 1, 58, 9) /2/,
Sonjas Leben, blaue Stille (Sonja, 59, 2) /1/,
Blaues Orgelgeleier (Entlang, 60, 12) /1/,
Blaue Seele (Herbstseele, 60, 10) /3/,
des Wassers blaue Regung (Afra, 61, 10) /3/,
Ein blaues Lächeln (An einen Frühverstorbenen, 64, 7) /3/,
die Sanftmut bläulichen Blickes (Jahr, 75, 2) /1/,
der blauen Klage des Abends (In Hellbrunn, 87, 1) /1/,
Blaue Kühle / Odmet das nächtige Tal (Die Heimkehr, 92, 18-19) /1/,
in blauer Blüh (Der Schatten, 153, 2) /2/,
ein blaues Lachen (Ein Teppich..., 172, 5) /3/,
Der blaue Ton der Flöte (Am Rand eines alten Brunnen, 175, 10) /1/,
Blaue Klage / Eines moosigen Waldquells (An Johanna, 185, 21-22) /1/,
Die blaue Seele (Melancholie, 185, 1) /3/,
Die blaue Stimme des Engels (Rote Gesichter..189, 7) /1/,
O blaue Stille (Träumerei, 191, 9 + var. 191, 9) /1/,
in bläulichen Schlaf (Psalm, 192, 11) /3/,
In blauer Stille (id., 16) /1/,
blauen Wind (Im Spital, 203, 9) /1/,
Der blauen Stille des Ölbaums (Elis 1, 205, 13) /1/,
In der blauen Stille / und Versöhnung des Ölbaums (Passion 2, 219, 53-54) /1/,
der Wolken blaue Ruh (Vorhölle 219, 2) /3/,
blauer Musik (Jene singen den Untergang der finsteren Stadt, 232, 3) /1/.
Der graue Wind (Der Spaziergang 2, 25, 15) /1/,
grauer Schwüle (Afra, 60, 4) /1/,
Des grauen steinernen Schweigens (Frühling der Seele, 77, 14) /3/.
weisse Traurigkeit (Dämmerung, 27, 6) /3/,
Sonjas weisses Leben (Sonja, 59, 6) /3/,
Weisser Schlaf (Der Schlaf, 88, 2) /3/,
weisse Stimmen (Das Gewitter, 89, 16) /1/,
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128.
129.
130.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Weisse Stimme (‘Wind, weisse Stimme’, 179, 1 + var. 180, 1) /1/,
mit weissen Schritten (Wanderschaft, 220, 5 + var. 223, 5) /1/,
weissen Schlaf (‘Der Schlaf’ 228, 2) /3/.
in silbernen Lachen / Wolken (Ein Abend, 156, 10-11) /1/,
Des Weidenwäldchens silbernes Geflüster (An Angela 4, 165, 1)/1/.
Von gelben Schrecken (Dezembersonett, 171, 7) /3/.
die grüne Verwesung des Fleisches (An einen Frühverstorbenen, 64, 11) /3/,
über der grünen Stille des Teichs (Abendländisches Lied, 65, 6) /1/,
mit ergrünendem Schritt gehst du am Wald hin (‘Am Abend’ 1, 187, 2) /1/,
Das Herz versöhnt in grüner Stille (Wanderschaft, 221, 14 + var. 223, 14) /1/.
Unterwegs, 46, 12.
Die Raben, 7, 5.
Sebastian im Traum 3, 52, 12.
An einen Frühverstorbenen, 64, 4.
In einem alten Garten, 105, 1.
Zeitalter, 152, 1.
‘Verwandlung,’ 198, 6.
Vorhölle, 219, 3.
Zie ook braune barke, Das Tor 7, wel toepasbaar.
In einem alten Garten 105, 1-4:
Resedaduft entschwebt im braunen Grün,
Geflimmer schauert auf den schönen Weiher,
Die Weiden stehn gehüllt in weisse Schleier
Darinnen Falten irre Kreise ziehn.
Zeitalter 152 1-4:
Ein Tiergesicht im braunen Grün
Glüht scheu mich an, die Büsche glimmen.
Sehr ferne singt mit Kinderstimmen
Ein alter Brunnen. Ich lausche hin.

141. De kleuren rood en purper worden bij Marsman niet gebruikt, een vergelijking van de waarde
is dus onmogelijk. Cf. wel de parallel roter Buchen Schweigen (Verwandlung, 23, 6) met den
moed / der roode beuken in Robijn 9-10.
142. Geistliches Lied, 17, 3.
143. Kindheit, 45, 8.
144. Elis, 49, 12.
145. Die Verfluchten 1, 58, 9.
146. Sonja, 59, 2.
147. Entlang, 60, 12.
148. Herbstseele, 60, 10.
149. Afra, 61, 10.
150. An einen Frühverstorbenen, 64, 7.
151. Jahr, 75, 2.
152. In Hellbrunn, 87, 1.
153. Die Heimkehr, 92, 18-19.
154. Der Schatten, 153, 2.
155. Ein Teppich..., 172, 5.
156. Am Rand eines alten Brunnen, 175, 10.
157. An Johanna, 185, 21-22.
158. Melancholie, 185, 1.
159. Rote Gesichter..., 189, 7.
160. Träumerei, 191, 9; + var. p. 191, 1.
161. Psalm, 192, 11.
162. Psalm, 192, 16.
163. Im Spital, 203, 9.
164. Elis 1, 205, 13.
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165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Passion 2, 219, 53-54.
Vorhölle, 219, 2.
Jene singen den Untergang der finsteren Stadt...232, 3.
Zie ook: blauwe haren in Vrouw 6, blauwen uw oogen bloei in Bloesem 12 en blauw paard van
Marc in Berlijn 7.
Mautz 224-225.
Der bildhafte Ausdruck p. 132.
Zie ook 2.2.1.
Im Spital, 203, 9-12.
Der Spaziergang 2, 25, 15.
Afra, 60, 4.
Frühling der Seele, 77, 14.
Zie ook: de nacht [...] haar grijzen mantel in Bloesem 17-18, waar ‘grijs’ dichter bij ‘grau’ ligt
dan elders; grijsheid in Potsdam 27. Marsman gebruikt ‘grijs’ kennelijk alleen losgemaakt van
de kleurwaarde in de verbinding met abstractum!
Mautz en Schneider geven geen informatie over ‘grijs’.
Dämmerung, 27, 6.
Sonja, 59, 6.
Der Schlaf, 88, 2.
Das Gewitter, 89, 16.
‘Wind, weisse Stimme’, 179, 1 en var. 180, 1.
Wanderschaft, 220, 5 + var. 223, 5.
‘Der Schlaf’, 228, 2.
Mautz p. 213.
Mautz p. 212.
Der Bildhafte Ausdruck p. 132.
Zie ook witte vlag in Blauwe Tocht 11, 18.
Ein Abend, 156, 10-11.
An Angela 4, 165, 1.
Der bildhafte Ausdruck p. 134.
Dezembersonett, 171, 7.
Zie ook: scherp was zijn lijf, geel en vermetel in Verhevene 7, een gele bloem die alle ruimten
ving in Smaragd 18, en de zon is geel in Berlijn 9. Ik vermoed dat ‘geel’ bij Marsman ook de
waarde ‘scherp omlijnd’ heeft.
Mautz p. 218.
Mautz p 217.
Van de kleur zwart vinden we geen voorbeelden in de Verzen, daarom valt het materiaal van
Trakl met deze kleur af.
An einen Frühverstorbenen, 64, 11.
Abendländisches Lied, 65, 6.
‘Am Abend’, 187, 2.
Wanderschaft, 221, 14 + var. 223, 14.
Mautz p. 220 - 221.
Tekenend is ook dat groen bij Marsman vijf van de zes keer in déze verbinding voorkomt. De
zesde: Groen is de slag / van de stroom in Bazel 1-2.
Zie het artikel van Grimm: ‘Georg Trakls Verhältnis zu Rimbaud’, dat een ideaal voorbeeld is
van een vruchtbaar parallellenonderzoek.
Zie 2.2.3.
Zie 2.2.4.
Hier zijn de varianten niet meegerekend.
De invloed van Trakl hield echter niet op na de Verzen. In Paradise regained zijn er nog vele
sporen van te vinden.
Van Ostaijen: ‘Marsman of vijftig procent’ p. 345.
Marsman en het expressionisme p. 38.
Nam men naast de Verzen ook Penthesileia, Paradise regained, Witte vrouwen en Poëzie afd.
XI (p. 163-172) - kortom, afgezien van Porta nigra, waar ik geen sporen van Lasker-Schüler
vond, vrijwel het totale lyrische werk vóór Tempel en Kruis, dan zou men de invloed van
Lasker-Schüler wel kunnen aantonen. Deze invloed blijkt met één oogopslag uit de volgende
gedichten: Penthesileia. De Blanke Tuin, De Gescheidenen en De laatste Nacht uit Penthesileia;
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211.
212.

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

225.

Paradise Regained uit Paradise regained en De Bruid uit Witte vrouwen. Ik zal hier even op
deze gedichten ingaan.
Vergelijk Penthesileia 32-24 de hare [sc. leden] welken week / zij bloeden als / gestorven rozen,
rood en zwart met Kühle, p. 38: In den weissen Gluten / Der hellen Rosen / Möchte ich verbluten.
/ / Doch auf den Teichen / Warten die starren, seelenlosen Wasserrosen, / Um meiner Sehnsucht
Kühle zu reichen.
Vergelijk De Blanke Tuin 9-14 en in de blanke tuin uws aangezichts, / onder de donkre rozen
van uw haar, / en uwer oogen scheemrende anemonen, / steeg de gebogen rank / van mijn
gehavend hart / tot nieuwen, duizelenden bloei - met An den Ritter aus Gold, 197, 9-10 Mein
Herz holt sich / Von deinem Munde Rosen, en met Laurencis, 233, 13-14: Es blüht die Aster
meines Mundes / Mit deiner Lippen Rittersporn.
Vergelijk De Gescheidenen 8 de rozen worden zwarter in uw haar - met Die Rosen fliegen mir
aus dem Haar (Mein Tanzlied, 104, 5).
De verbinding van bloemen en lichaamsdelen komt bij Lasker-Schüler bijna op elke bladzij
voor. Marsman doet dit ook in De laatste nacht 12-14: o! mijn God, om het lieflijke land / waar
de lelie van haar gezicht / sliep in de schaduw van mijn hand - en idem 22 twee bloemen aan
éenen rank?
Het hele gedicht De Gescheidenen heeft dezelfde combinatie van liefde en dood die we bij
Lasker-Schüler vinden in Du machst mich traurig - hör (p. 228): Bin so müde. / Alle Nächte
trag ich auf dem Rücken / Auch deine Nacht, / Die du so schwer umträumst. // Hast du mich
lieb? / Ich blies dir arge Wolke von der Stirn / Und tat ihr blau.
Vergelijk ‘Paradise Regained’ 12-13 De zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen / de morgen
en nacht twee blauwe matrozen - met Die Nacht ist eine weiche Rose (Dem Daniel Jesus Paul,
231, 14).
Naast Marsmans De Bruid noem ik Mein Liebeslied (p. 142), Unser stolzes Lied (p. 122), Ruth
(p. 126) en Maienregen (p. 133).
Het is merkwaardig, dat Cartens, die juist deze gedichten van Marsman bespreekt, Lasker-Schüler
helemaal niet noemt. Temeer daar deze invloed niet alleen herkenbaar is in parallelle motieven
(die opzichzelf niet veel zouden kunnen bewijzen) maar juist in de typische combinatie van die
motieven.
In de hoop dat later, met completer materiaal, dit onderzoek nog eens zal worden uitgevoerd.
Gedichte 1920-1943, t/m p. 378, te weten de bundels Styx 1902; Der Siebente Tag 1905; Meine
Wunder 1911, 1914; Hebräische Balladen 1913; Die gesammelte Gedichte 1917; Die Kuppel
1920.
Nachtklänge, 130, 10-12.
Laurencis, 233, 5-6.
Alice Trübner, 257, 3-4.
id., 10.
Heimlich zur Nacht, 246, 6.
Zie hoofdstuk 11. 2. 4.
Siehst du mich, 182, 4.
An den Gralprinzen, 195, 1-2.
Margret, 118, 6.
Meine Mutter, 169, 5.
Gebet, 288, 8.
Opgave van woorden in de Verzen die sterk aan Lasker-Schüler doen denken, zonder dat hier
invloed te bewijzen is. (De resp. gedichten zijn hier met een cijfer aangegeven, 11, 12 bv.
betekent Bloesem 12).
blauw: 14 I, 10; 19, 7; blauwe: 3, 6; 14 titel; blauer 17, 4; blauwen 11, 12; bloei: 5 titel, 11,
12; 16, 11; bloeien: 5, 2; blüht: 17, 4; blühend 17, 5; bloem: 6, 6; 7, 6; 12, 18; 14 II, 13; bloemen:
14 III, 13; bloemsignaal 6, 2; bloesem: 11 titel,; 14 1, 4; bloesemdroom 14 I, 19; hart: 14 II 23;
15,2 en 18; 16,6 en 8; harten: 14 I 6; hartslag: 15, 2; hemel: 2, 5 en 11; 2, 24; 3, 3 en 7; 19, 6;
24, 12 en 23; hemels: 8, 12; himmel: 17, 4: hemelbruggen: 5, 6; hemelschuinte 23, 4; ontbloeid
4, 10; plant 27, 8; planten 16, 4; rozen 13, 10; rozenhagen 15, 7; schemerende 15, 15;
schemerenden 14 I, 17; scheemrend 11, 11 en 16; scheemrende 8, 11; schemering 9, 8; 14 I, 5;
scheemring 3, 7; schemernacht 6, 3; segnende 17, 6; ster 27, 23; sterren 4, 9; 5, 3; 14 III, 2;
21, 10; sterrenbloesems 11, 15; tuinen 14 III, 5; waaierbloem 5, 2; zingend 14 III, 9 en singt
17, 6.
Dit werd ook opgemerkt door Martini Was war Expressionismus, p. 51.
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Als ich Tristan kennen lernte, 194, 13.
Franz Werfel, 249, 19-20.
p. 247.
Herodes V. Aufzug, 250, 1-6. Nog een ander voorbeeld, dat sterk aan Bloesem doet denken:
Und oft wird Schimmer vom Himmel fallen, / Denn es sucht dich am Abend mein goldener
Seufzer. (Pablo, 238-39, 13-14).
230. An dem Prinzen Tristan, 196.
231. Vergelijk Wacht 8-9 met Du...wehe Kühle auf meine Wangen (Meine Schamröte, 18, 6).
Vergelijk Blauwe Tocht III 5 met: Und unter Deinen schattigen Träumen / Trinkt mein
Anemonenherz den Wind zur Nachtzeit, / Und ich wandle blühend durch die Gärten / Deiner
stillen Einsamkeit. (Melodie, 69, 5-8).
Vergelijk Blauwe Tocht II en III met Mein Sterbelied (p. 139):
226.
227.
228.
229.

Die Nacht ist weich von Rosensanftmut;
Komm, gib mir deine beiden Hände her,
Mein Herz pocht spät
Und durch mein Blut
Wandert die letzte Nacht und geht
Und naht so weit und ewig wie ein Meer.
Und hast du mich so sehr geliebt,
So nimm das Jubelndste von deinem Tag,
Gib mir das Gold, das keine Wolke trübt.
Vergelijk Blauwe Tocht I met Lied der Liebe (p. 184) 1-7:
Seit du nicht da bist,
Ist die Stadt dunkel.
Ich sammle die Schatten
Der Palmen auf,
Darunter du wandeltest.
Immer muss ich eine Melodie summen,
Die hängt lächelnd an den Ästen.

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

Ook met Blauwe Tocht I, II en III laat zich Das Lied meines Lebens (p. 287) vergelijken.
Er is uiteraard ook invloed van Trakl in dit gedicht.
Mein Liebeslied, 142, 1-3.
Heimlich zur Nacht, 246, 6.
Wir Drei, 141, 1-3.
Mein stilles Lied, 134, 7.
Senna Hoy, 179, 5-6.
Mein Liebeslied, 142, 2; An Hans Adalbert, 225, 1-2 en Zebaoth, 138, 6.
Nachtklänge, 130, 13-15.
Ruth, 308, 4-5.
Zebaoth, 138, 10.
Mein Liebeslied, 180, 9-13.
Ruth, 126, 9 en Senna Hoy, 179, 8.
Dem Mönch, 244, 11-12.
Siehst du mich, 182, 7-8; An Hans Adalbert, 225, 5-6.
In deine Augen, 158, 1-3; Senna Hoy, 179, 7; Heimlich zur Nacht, 246, 7-8.
Verinnerlicht, 217, 11-12; Aber deine Brauen sind Unwetter..., 227, 7-12.
Abdul Antinous, 237, 7-8.
Mein Liebeslied, 142, 10-11.
Marsman en het expressionisme p. 49.
Dit geldt voor elke dichter die invloed op Marsman heeft uitgeoefend.
Zie hierover Muschg p. 59-67. Muschg heeft voor Stramms futuristische pogingen niet veel
respect: Stramm verhoudt zich tot Marinetti als kazernedril tot champagne!
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Onderzocht is de afdeling ‘Gedichte’ uit August Stramm, Das Werk (p. 7-117).
Zie de interpretaties.
Dit is ook een kenmerk van dadaïstische poëzie.
Urtod p. 87-88, 1-9.
Dämmerung, p. 30-31, 1-17.
Freudenhaus, p. 14,
Vorübergehn, p. 19.
Abendgang, p. 40.
Schrapnell, p. 81.
De relatie tussen titel en gedicht is anders in ‘Ruimteschemer’ en ‘Droomkristal’ dan in de
‘Seinen’.
263. Patrouille, p. 86.
264. Een uitzondering is bv. Werttod, p. 71:
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Fluchen hüllt die Erde
Wehe schellt den Stab
Morde keimen Werde
Liebe klaffen Grab
Niemals bären Ende
Immer zeugen Jetzt
Wahnsinn wäscht die Hände
Ewig
Unverletzt.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

Haidekampf p. 91, 5-14.
Sturmangriff, p. 73, 5-7.
Verabredung, p. 11, 9-13.
Verabredung, p. 11, 16-21.
Het werk woordrijkste vers is Zwist, p. 22.
Abend p. 85, 1-5.
Dat het inderdaad niet zozeer Stramm was als wel de soort poëzie waar het om ging, blijkt uit
het feit dat er (zelfs ietwat preciezere) parallellen te vinden zijn bij Cendrars' ‘Dix-neuf poèmes
elastiques’. Marsman zelf heeft hier de aandacht op gevestigd, zoals blijkt uit een brief aan
Lehning (De vriend van mijn jeugd p. 78-79), die Lehning dateert begin november 1922. De
‘Seinen’ waren toen al geschreven, en De Jong, die deze brief gebruikt om aan te tonen hoe
Marsmans verhouding tot Stramm was, gebruikt hiermee materiaal après la date. Deze brief
kan m.i. dan ook niet als bewijsgrond gelden voor de invloed van Stramm en Cendrars, maar
hij is wel onthullend. Ik citeer er uit: ‘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 [...] - en met Cendrars
en met Jany [Holst] - 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 aanteek eningen) 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.’ Toch geldt ook voor Cendrars dat er veel
verschillen zijn. De gedichten zijn veel langer, de versregels idem, korte regels zijn incidenteel.
Het zijn vrijwel altijd ik-gedichten (behalve La Tête) met een verhalende stijl. Ook de toon
verschilt sterk van de ‘Seinen’, die is bij Cendrars humoristisch, relativerend, en soms
openhartiger dan Marsman ooit zou kunnen. Echter, neemt men alle ‘Seinen’, ook Stralsund,
en de gedichten uit Voorpost in beschouwing, dan zijn er meer parallellen met Cendrars dan
men bij lezing van de Verzen zou menen.
Evenals Marsman noemt Cendrars namen van beeldende kunstenaars.
Léger wordt genoemd in Atelier, p. 110, 7 en Construction, p. 217, 2. Marsman noemt Léger
in Pijn (Voorpost p. 12, 6): ik ben een kleur- en vlakkencompositie van Léger. Cendrars noemt
Archipenko in La Tête, p. 126, 6: La sculpture d'Archipenko est le premier oeuf ovoïdal, en
Marsman in Gertrude 4 (Voorpost p. 10): je nek is schooner dan de torso van Archipenko. De
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enige echte parallel met een ‘Sein’, en wel met Scheveningen 13-16 en de toren / der zon //
laaiende // ton vind ik in de eerste strofe van Tour (p. 105):
2. Tour
1910.
Castellamare
Je dînais d'une orange â l'ombre d'un oranger
Quand, tout à coup...
Ce n'était pas l'éruption du Vesuve
Ce n'était pas le nuage de sauterelles, une des dix plaies d'Egypte
Ni Pompéi
Ce n'était pas les cris ressuscités des mastodonts géants
Ce n'était pas la Trompette annoncée
Ni la grenouille de Pierre Brisset
Quand, tout à coup,
Feux
Chocs
Rebondissements
Etincelle des horizons simultanés
Mon sexe

272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Maar de verschillen zijn evident.
‘Brief over het graf’ (Criterium 1940) p. 181.
Van Wessem p. 120, noot 29.
Marsman en het expressionisme p. 11.
De boog 1917; De spiegel 1925 - maar de gedichten uit deze bundel werden eerder gepubliceerd
in Het getij, de laatste in 1921.
De vriend van mijn jeugd p. 29-31.
De vriend van mijn jeugd p. 29. Overigens heet Van den Berghs gedicht Invocatie.
Zie het parallellenonderzoek hier onder.
De vriend van mijn jeugd p. 30-31.
Krispyn p. 234-236.
id. p. 237.
Mij dunkt dat men hier Verhaeren (die overigens ook weer door Rimbaud werd beïnvloed), en
ook Whitman, wel aan toe mag voegen. Er ontstaat zo een ingewikkeld patroon van invloeden:

Krispyn p. 238.
Meijer p. 15.
De Zwemmers p. 5.
Tragiek p. 6-7.
De Vlam I p. 9.
De Vlam II p. 10-11.
De Vlam II 22 Hij ging.: cf. Heerscher (Paradise regained).
De Vlam IV p. 12-13.
De Vlam VI p. 15-17.
De Vlam VI 10 strakte zijn naakt, waaraan de ruimte brak: cf. Heerscher 8 en ruimte brak aan
zijn metalen tred.
De Vlam VI 40 roode vlokken: cf. Heerscher 10 leven was enkle vlokken violette geur.
Festijn p. 25.
Twee Wegen p. 26.
Tegen Avond p. 28. Tegen Avond 1-4 Hemels staan op zijn hand gebogen doet sterk aan
Heerscher denken.
Toen klommen...p. 29.
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298. Wij voeren het kouter p. 30.
299. Wolken p. 32, 5, 6. Kom mee, kom mee, mijn lief! en zie de waaiers / der zon in de luidjuichende
fonteinen cf. Paradise Regained (Paradise regained) 1-2 De zon en de zee springen bliksemend
open: / waaiers van vuur en zij; en 6 zwervende tusschen fonteinen van licht.
300. De dood van den herder p. 36-41. De dood van den herder 34 de roode nacht en 44 metalen
voet: cf. Heerscher 5 roode sterre en 8 metalen tred.
301. Drie liedjes II p. 43.
302. Nocturne p. 52.
303. Achter de stilte p. 23. Ook: Voordicht (p. 15) 2 sprongen wij op, en 14 veeg van wouden: cf.
Sneeuwstorm (Paradise regained) 1 Toen sprongen wij plotseling en 19 horden van levens, die
langs ons strepen.
Voordicht 28 refereinen, gezongen op het water: cf. ‘Paradise Regained’ 9 [een vrouw] die
zorgeloos zingt langs het eeuwige water.
304. De blinde karner p. 24-27.
305. Invocatie p. 32.
306. Het Dorp p. 33-35. Zie ook: De grijsaard en de jongeling (Porta nigra) 1 Grootsch en
meesleepend wil ik leven!
307. Bergland p. 36-37.
308. Vaart p. 38-39.
309. Wacht p. 42.
310. Lied p. 43-45.
311. Een park in 't vuur p. 50-53.
312. Zie hoofdstuk VI paragraaf 2.3.
313. Schema van parallellen. Notatie:! geeft diepe invloed aan; () niet exclusieve parallel; x wel
exclusieve parallel.
Vlam xxx
Verhevene xxxxxxxxxxxx!
Vrouw!!!!
Stroom x!!
Bloei x
Einde x
Wacht x
Bloesem x (x)
Smaragd x (x)
Robijn x
Blauwe Tocht xxxx (men bedenke dat Blauwe Tocht driemaal zo lang is als de andere gedichten
uit de bundel en dus aanleiding geeft tot meer parallellen).
Invocatio xx
Amsterdam (x).
314. Ik kan er in dit verband niet op ingaan, maar vermoed dat Van den Bergh wel meerwaarde,
nauwelijks chiffrewaarde aan zijn kleuren toekent.
315. Bergland 1-4:
Vogels, groote loopers van de ruimten,
vogels kennen plicht en vatten post.
Zingend om de rust na blauwen tocht
knielt het licht op hunne vleugelschuinte.
Bergland 21-24:
Wij die langs de vlakten stralen, wij
die ons wezen en gewicht verloren,
doen als vaten aan, gevuld ten boorde
door ontastbaar vocht van vuur en wijn.
316. Zie: ‘Rectificatie, coïncidentie, “plagiaat” en plagiaat’, in Groot Nederland 1940 p. 874. Bij
‘plagiaat’ noemt Marsman het vuur en wijn in Invocatio.
317. En zeker als men Heerscher erbij betrekt, dat ook van 1919 is.
318. De vriend van mijn jeugd p. 31.
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319.
320.
321.
322.
323.

324.
325.

326.
327.
328.
329.
330.

De gids 1922 p. 150-153; Verzameld werk 3 p. 19-21.
Hetzelfde verschijnsel deed zich naar aanleiding van Stramm voor.
Deze ‘plagiaat’ invloed zette zich voort tot minstens Paradise regained toe.
Verzameld werk 3 p. 20.
Het meest aan deze eis voldeden Van den Berghs Nocturne en De Vlam naast resp. Vrouw en
Verhevene. Toch waren ook hier de gedichten te verschillend om door vergelijking een
overzichtelijk beeld van de mate van integratie van Van den Berghs invloed te verkrijgen.
De vriend van mijn jeugd p. 164 vv.
Zo zegt Lehning bv. dat Marsman Trakl niet later dan de zomer van 1921 gelezen heeft (Marsman
en het expressionisme p. 38-42). Maar 15 april 1920 verscheen Marsmans artikel
‘Menschheitsdämmerung’ in de Gulden winckel, in welke bundel immers ook verzen van Trakl
staan! (Zie De vriend van mijn jeugd p. 180). En in De vriend van mijn jeugd p. 40 staat, dat
Marsman de Duitse expressionisten niet kende vóór 1919, maar op p. 14 in hetzelfde boek wordt
een brief van Marsman uit 1919 geciteerd waaruit blijkt dat hij toen het tijdschrift Der Sturm
- waarin o.m. Stramm en Lasker-Schüler publiceerden, al kende!
Die mogelijk tot één zeer complexe meerwaarde terug te brengen zijn.
Zie 2.2.3.
Zie 2.2.4.
Maar de invloed van Trakl en Holst manifesteert zich ook op andere gebieden die hier niet
konden worden onderzocht, en waar soms bijna imitatie optreedt.
‘Wees een plant weer’, Criterium 1940, p. 79-80.
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IV Woordmateriaal
De drie voorafgaande hoofdstukken waren gewijd aan onderzoekingen van grotendeels
literair-historische aard, die noodzakelijk waren om de Verzen in het juiste perspectief
te plaatsen. Nu is het mogelijk om de resultaten van de interpretaties zelf te ordenen.
In dit hoofdstuk zal ik proberen een gedeelte van het materiaal waaruit de Verzen
zijn opgebouwd te analyseren. In de laatste twee hoofdstukken zullen dan
respectievelijk de literaire werkelijkheid en evaluatie aan bod komen.
Het belangrijkste aspect van het materiaal dat in de atomistische interpretaties aan
de orde kwam, is wel het onderscheid tussen de waarde en de betekenis van de
woorden waaruit de gedichten zijn opgebouwd.
Dit aspect behoeft een theoretische fundering. In de interpretaties bleek echter dat
er velerlei verschillen tussen waarde en betekenis kunnen optreden. Willen we deze
verscheidenheid overzichtelijk ordenen, dan moeten we ons beperken tot een groep
woorden uit het materiaal, waarvan de waarden zich enigszins laten indelen. Een
dergelijke groep wordt gevormd door de metaforen.1. Naar aanleiding van de metafoor
zullen we daarom een aspect van het probleem van de waarde versus de betekenis
in poëzie nader beschouwen.
Deze probleemstelling brengt met zich mee, dat we ons uitsluitend op het
functioneren van de metafoor zullen concentreren;2. alleen voorzover deze voor de
functie relevant is, komt het vraagstuk van de structuur van de metafoor aan de orde.
Vervolgens zal ik een poging wagen de metaforen in de Verzen in groepen in te
delen,3. en ten slotte zullen we onze aandacht richten op bepaalde woorden die
herhaaldelijk, en met een specifieke waarde, als metafoor worden gebruikt.4.

1 De waarde van een metafoor
1.1 Waarde, betekenis, referentie
Een theorie van de waarde - d.w.z. in eerste instantie van het functioneren - van de
metafoor, hoe tentatief ook, moet zich baseren op een bepaalde opvatting over de
woordstructuur. De wijze waarop het woord gebruikt wordt in poëzie is niet te
karakteriseren als afwijkend (of eventueel niet afwijkend) van ‘normaal’ taalgebruik,
als over de betekenis van een woord in dit normale taalgebruik niet een basisopinie
bestaat, waar men van uit kan gaan.5.
In mijn glossarium heb ik ‘betekenis’ gedefiniëerd als ‘lexicale betekenis’, met
andere woorden: onder de betekenis van een woord versta ik de informatie die het
woordenboek bij het desbetreffende lemma biedt. Daarmee is nog niets gezegd over
de betekenis als structuurelement van het woord zelf.
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Op dit punt zoek ik aansluiting bij Reichling, wiens uitgangspunt mij bruikbaar
voorkomt. Reichling stelt:
‘Voor een linguist heeft de term “betekenis” noodzakelik betrekking op
het denk-moment, dat in het gebruiks-teken “woord” gebonden is. En,
deze “betekenis” is heel wat anders, dan de “zin”, die elk aanschouwelik
kenmoment kan hebben. Beschouwen wij daarom de verhouding
woord-Gestalt: denken wat nader. Hoe weten we, dat bepaalde klanken
de vorm van een bepaald woord uitmaken? Dat weten we daardoor, dat
de woord-Gestalt waarin we die klanken kennen, met de “betekenis” een
eenheid vormt, die we kennen. We herkennen in de Gestalt k-a-t de vorm
k-a-t, omdat we de woord-eenheid kat gebruiken om over 'n kat te handelen.
Doordat het woord kat kat “betekent”, kunnen we in de Gestalt k-a-t de
vorm k-a-t herkennen, en niet omgekeerd. Iemand zou kunnen
tegenwerpen: maar, als we de typiese geluiden k-a-t kennen in de “Gestalt”
k-a-t, dan brengt ons toch de kennis van deze “Gestalt” tot de betekenis,
en dus “herkennen” we de “betekenis” door de Gestalt, en niet de Gestalt
door de “betekenis”. Deze algemeen verspreide opvatting, is helaas de
uitdrukking van een fundamenteel psychologies misverstand [...]’.6.
En even verder: ‘De biezondere vorm van denk-eenheid, die we in het woord
denken, noemen we betekenis.’7. De betekenis is het begrip [d.w.z. de ‘denk-act’]
dat aan het woord verbonden wordt.8.
Het woord noemt door middel van zijn betekenis, is dus niet, valt niet samen met
zijn betekenis.9. Betekenen is niet hetzelfde als noemen. We passen de betekenis toe
op de zaken die we noemen.10.
Wat verstaat Reichling onder een zaak? Spreken we het woord ‘koe’ uit, dan is
de koe zelf, het beest dat men in de wei kan zien grazen, de zaak.11. De koe is dus
niet de referent. Onder referent verstaat Reichling de denkhandelings-eenheid waarin
we de betekenis denken.12. Het is wel duidelijk dat woorden nooit direct aan de
werkelijkheid refereren. Volgens Reichling hebben we in taalgebruik eigenlijk met
twee referenten te maken, met twee zaken:13. we ‘praediceren’14. nl. de ene ‘zaak’, de
betekenis, van de andere, buiten-linguale ‘zaak’, waarmee de werkelijke zaak, de
koe zelf, wordt bedoeld.
Een woordbetekenis vertoont betekenisonderscheidingen, d.w.z. aspecten die men
wel aan de betekenis kan onderscheiden, maar niet scheiden. Zo stelt Reichling: ‘We
houden onszelf lichtelik voor de gek, als we menen 'n “woord” zo te kunnen
“definiëren”, dat het maar één vorm van “gebruik” toelaat’; en: ‘De betekenis, als
gedachte, is een constante eenheid; zij vertoont niettemin een geheel eigensoortige
toepasselikheid, en ook een eigensoortige veranderlikheid binnen de haar gestelde
grenzen.’15.
Alle betekenisonderscheidingen worden niet in ieder geval geactueerd. Reichling
meent zelfs dat dit onmogelijk zou zijn.16. Toch is het niet mogelijk, een
betekenismoment te actueren zonder dit te doen als moment in de eenheid: ‘Wel is
het mogelik, omgekeerd het geheel te actueren, zonder alle mogelike onderscheidingen
te actueren, omdat daardoor de eenheid niet te niet gaat’17. In alle gebruik van het
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woord wordt dus de betekenis-eenheid geactueerd, maar niet alle
betekenis-onderscheidingen worden altijd tòegepast.18. Actueren (gebruiken) en
praediceren (toepassen) zijn dus niet synoniem.19.
Associatief of toevallig ervaringsverband in een woord valt bij Reichling niet
onder de betekenis: ‘Niet wat men “bij” het woord denkt, is de “betekenis”, doch
wat men “in” het woord denkt.’20.
Nu stelt Mooij in zijn artikel ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’,21. dat voor
vergelijkingen en ook metaforen verwijzing naar een object in de buitenwereld moet
worden aangenomen:
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‘Literaire metaforen, voorzover dualistisch te behandelen, zullen dus
dikwijls niet slechts een dubbele verwijzing hebben, maar meer in het
bijzonder een verwijzing naar de buitenwereld. En daarmee leveren ook
zij een inbreuk op de stelling dat de taaltekens van de literatuur
niet-referentieel zijn. Het komt mij voor dat de inbreuken te talrijk zijn
om nog als onschuldige uitzonderingen behandeld te kunnen worden’.22.
Hiermee valt, betoogt Mooij, de veronderstelde autonomie van het literaire werk:
literatuur pleegt ‘bij herhaling een beroep op onze werkelijkheidskennis [...] te doen’.23.
M.i. zal niemand ontkennen dat voor het begrijpen van literatuur kennis van de
werkelijkheid nodig is. Literatuur maakt gebruik van woorden, waarin de betekenis
een woordmoment is; en die betekenis refereert weer aan zaken uit de werkelijkheid,
of ten minste aan aanknopingspunten met de werkelijkheid. Dit in tweede instantie
(niet in eerste, zoals Mooij meent) refereren aan de werkelijkheid is een eigenschap,
inherent aan àlle materiaal uit literaire werken, en het metaforisch gebruikte woord
is daarop geen uitzondering.
Waarom zou het een uitzondering zijn? Een woord is niet op zichzelf metaforisch,
pas de context (van het literaire werk) maakt dat het dat is. Waaraan het woord
uiteindelijk refereert, maakt voor wat betreft de vereiste werkelijkheidskennis geen
enkel verschil. Als men er niet van uitgaat dat van een in een literair werk metaforisch
gebruikt woord op dezelfde wijze gebruik gemaakt wordt als van elk ander woord,
elk ander materiaal, kan het gebruik van de metafoor in de (i.c. lyrische) tekst niet
meer verrassend werken.
Het verschil tussen wel- en niet-metaforische woorden ligt niet op het niveau van
de betekenis, maar op dat van de waarde: de wijze waarop het woord in de context
functioneert. Op de waarde ga ik straks verder in, eerst moet de relatie tussen betekenis
en niet-referentialiteit duidelijker worden vastgesteld.
Alle woorden doen een beroep op onze werkelijkheidskennis. Metaforisch gebruikte
woorden vormen daarop geen uitzondering. Elk woord kan immers metaforisch
worden gebruikt?24. Wat de niet-referentialiteit van het literaire werk betreft, bestaat
de oplossing wellicht in een splitsing van de vaardigheden die voor interpretatie van
teksten vereist zijn, nl. kennis van het materiaal, en het vermogen tot integreren van
dat materiaal. Kennis van het materiaal impliceert kennis van de werkelijkheid. Als
we niet weten wat woorden ‘betekenen’ begrijpen we niet wat er staat. Dit klinkt
evident, maar houdt meer in dan op het eerste gezicht wel lijkt. Onder de
werkelijkheidskennis die noodzakelijk is voor het herkennen (begrijpen) van het
materiaal, versta ik ook kennis van het uiterlijk van mensen,25. van hun opvattingen,26.
en van hun omgeving.27. Ik wil nog verder gaan, en onder werkelijkheidskennis tevens
kennis omtrent literaire werken verstaan,28. waarbij ik ook kennis omtrent
periodeverschijnselen reken.
Maar kennis van het woordmateriaal is een allereerste, ten aanzien van het literaire
werk vrij onaanzienlijke maar noodzakelijke vaardigheid, waar we ons bij het lezen
niet eens van bewust zijn.
Het gebruiken van deze kennis is dus een eerste stadium van interpretatie, dat aan
het stadium van integratie voorafgaat.29. En pas bij het stadium van integratie komen
de autonomie en de niet-referentialiteit aan de orde. Gegevens in een literair werk
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verwijzen nl. niet weer terug naar de wereld buiten dat werk. De contextuele
combinatie van het materiaal verwijst niet naar de werkelijkheid.
De Verzen verschaffen in de ‘Seinen’ voorbeelden om deze stelling te illustreren.
De meeste gedichten uit deze afdeling noemen in de titel de naam van een stad die
in de werkelijkheid bestaat.
In de interpretaties van die gedichten heb ik telkens nadrukkelijk vermeld welke
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woorden naar de anecdote verwijzen.30. Dit is opzettelijk gebeurd, niet omdat het
voor de interpretatie van die gedichten van groot belang was de anecdotische woorden
te scheiden van de niet-anecdotische (voorzover dat mogelijk zou zijn), maar om aan
te tonen dat het aantal anecdotische woorden in zo'n gedicht, de titel inbegrepen,
altijd geringer kan zijn dan het aantal niet-anecdotische woorden.
Wat is nu het kenmerk van de anecdotische waarde aan die woorden? Verwijzen
zij, indirect, naar de werkelijkheid? Men leze er de interpretaties op na: dit is niet
het geval. Ze verwijzen naar de werkelijkheid van het gezichtspunt - m.a.w. naar een
bepaalde visie op de werkelijkheid waaraan onze kennis van de werkelijkheid van
die steden geen essentiële bijdrage levert - hoewel die kennis, zoals gezegd, natuurlijk
nodig is ten behoeve van de interpretatie, en een andere plaatsnaam bv. tot conflict
aanleiding zou geven - zoals bij Scheveningen nu trouwens al het geval is. Elk woord,
hoe anecdotisch ook, functioneert tevens binnen het gezichtspunt van de tekst. Die
werkelijkheid, de werkelijkheid die uitgangspunt was voor het gezichtspunt, is niet
controleerbaar met behulp van onze kennis van de realiteit, maar wèl met behulp van
de tekst zelf. En dan is het enige criterium of de gepresenteerde werkelijkheid binnen
de tekst acceptabel is.
De term ‘niet-referentialiteit’ kan dan ook het beste worden opgevat als volgt: het
totale literaire werk, in zijn geheel, verwijst als zodànig niet naar de werkelijkheid31..
De aard van de relaties in het literaire werk is eenmalig. De elementen waaruit teksten
zijn opgebouwd, voor het herkennen waarvan kennis van de realiteit nodig is, vormen
tezamen in de gegeven combinatie van het literaire werk dat voor ons ligt, een
zelfstandig functionerend geheel. Het literaire werk staat niet in dienst van iets anders.
Maar woorden ìn literaire werken refereren wel degelijk, nl. ten opzichte van elkaar
in de context. De term ‘niet-referentialiteit’ kan daarom op het niveau van de
interpretatie beter vervangen worden door ‘interne referentie’.32. Woorden in literaire
werken creëren een veld van interne referentie, waarin de referentiële functie van de
woorden juist zeer actief aanwezig is. Deze functie zou bij het hanteren van de term
niet-referentialiteit wel eens uit het oog kunnen worden verloren.
Er bestaat dus een eenrichtingsverkeer in de relatie tussen de realiteit en het literaire
werk. De werkelijkheid komt, via het toepassen van onze kennis van het materiaal,
in het literaire werk terecht; maar omgekeerd houdt het werk zijn informatie door de
contextuele combinatie van het materiaal, binnen de eigen grenzen. In deze zin is
het literaire werk autonoom.
Deze theorie is alleen houdbaar, wanneer men er van uitgaat dat het literaire werk
niet eenvoudigweg met betekenissen opereert, zoals niet-literaire taal wel doet, maar
dat er meer aan de hand is. Ook niet-metaforische woorden staan in een literaire tekst
niet uitsluitend hun betekenis te representeren. Elk woord staat in relaties met alle
andere woorden uit dezelfde tekst. Deze relaties omvatten hun betekenis, maar ze
omvatten ook bv. visuele en auditieve structuurmiddelen.33. De contextueel gecreëerde
functies van woorden in een gedicht heb ik hun waarde genoemd.34. Tezamen
presenteren de woorden ‘een werkelijkheid’ die door de unieke aard van de relaties
niet kan samenvallen met welke andere reële of kwasi-werkelijkheid dan ook.35).
Natuurlijk kan de interpretator de aard van die relaties uiteindelijk alleen vaststellen
met behulp van zijn kennis van andere literaire werken waarin soortgelijke relaties
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optreden - maar dit neemt niet weg dat het samenstel van relaties in elke specifieke
tekst uniek is.
Ik heb de term waarde gehanteerd, in tegenstelling tot betekenis, om het verschil
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tussen de functies van woorden in literaire en niet-literaire teksten duidelijk te laten
uitkomen.
De waarde van een woord in een specifieke literaire context is in geen enkel
woordenboek te vinden. Die waarde, waarin de betekenis een rol speelt, is alleen en
uitsluitend afhankelijk van de context.36.
De specifieke waarde van een woord in een literaire tekst is eenmalig. Zelfs de
waarden van hetzelfde woord, dat meermalen gebruikt wordt in dezelfde tekst, kunnen
onderling verschillen.37.
Het verschil tussen woorden in dagelijks taalgebruik en literaire teksten38. wordt
door Wheelwright gekarakteriseerd met de termen ‘monosign’ en ‘plurisign’.
Wheelwright kent poëzie geen logische maar ‘metalogische’ ‘meanings’ toe.39. Op
drie niveaus, gaandeweg complexer, probeert hij om de exacte manier (‘sense’) te
definiëren, ‘in which poetry, in its proper rôle, can say anything’.40. Op het eerste,
het ‘atomistic’ niveau van betekenis (‘meaning’) wordt het ‘plurisign’ als typische
ingrediënt van poëzie gekarakteriseerd. Het ‘monosign’ daarentegen wordt alleen
gebruikt in niet-literaire (‘literal’) taal.41.
Wat hun ‘betekenis’ betreft, stelt Wheelwright: ‘The meaning of the monosign is
invariant, the meaning of the plurisign is partly contextual’.42. Het ‘plurisign’ kan
zijn betekenis veranderen van geval tot geval en ook een verscheidenheid aan
betekenissen hebben.43. Zo stelt hij: ‘the monosign is purely referential, the plurisign
is to some degree reflexive and evocative.’44.
Vervolgens doet Wheelwright een poging om ‘plurisignation’ in verschillende
typen onder te brengen.45. Hier blijkt het verschil tussen ‘plurisignation’ en ‘waarde’.
Waarde impliceert contextuele relaties, is dus per se specifiek, en kan daarom nooit
typisch zijn. Weliswaar zou men soortgelijke aspecten van waarden in typen kunnen
proberen onder te brengen, maar daarmee zou weinig zijn gezegd over de wijze
waarop de waarden van een woord constitutief zijn voor de literaire tekst.
Over de waarde van woorden in literaire teksten in het algemeen valt theoretisch
niet veel op te merken, juist omdat deze waarden in hoge mate afhankelijk zijn van
de context. Bij de metafoor46. ligt dat enigszins anders: de waarde van een metafoor
in een gedicht is nl. afhankelijk van een dubbele relatie: met het subject van de
metafoor, en met de context.47.
Dit wil niet zeggen dat de waarde van een metaforisch gebruikt woord
noodzakelijkerwijze complexer zou zijn dan van elk ander woord in een gedicht: het
verschil is alleen dat metaforen als groep deze dubbele relatie vertonen, hetgeen voor
niet-metaforische woorden niet geldt.48.
Overigens behoeft de waarde van een bepaalde metafoor met deze dubbele relatie
nog niet te zijn uitgeput; de waarde kan nog meer inhouden - men denke bv. aan
meerwaarden.
Wat mij hier interesseert, is de relatie van het metaforisch gebruikte woord met
het subject (als dat er is) en met de context. Dit houdt in dat we ons hier met de
functie en niet met de aard van de metafoor zullen bezighouden, en alleen die
theoretici noemen die speciaal op deze problematiek ingaan.49. Daarbij gaat het primair
om een antwoord op de vraag: functioneert het metaforische woord in een literaire
tekst als betekeniseenheid, of disjunct?
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Een bezwaar dat de meeste theoretici geldt, is dat hun voorbeelden willekeurig
zijn en altijd buiten de context van het literaire werk worden geïnterpreteerd. Ik ben
van mening dat zij daardoor een van de belangrijkste aspecten van het probleem
buiten beschouwing laten. Aandacht voor de context is namelijk niet alleen
noodzakelijk, maar werpt ook, meen ik, een heel ander licht op het probleem.
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1.2 Metafoor en context
Mooij verdeelt de opvattingen over de functie van de metafoor in monistische en
dualistische opvattingen; volgens de eerste worden van het metaforisch gebruikte
woord slechts een aantal betekenisaspecten toegepast, volgens de tweede dient echter
de gehele betekeniseenheid te worden toegepast. Tot de eerste groep behoren o.m.
de klassieke substitutieopvattingen, en connotatieopvattingen (o.a. Reichling,
Beardsley, Matthews). Tot de dualistische groep, waarbij Mooij zelf zich (onder
voorbehoud)50. schaart, behoren de vergelijkingsopvattingen (Henle) en de
interactieopvattingen (Richards, Black)51..
Bezwaren zijn tegen elk van hen in te brengen. De ‘monisten’ zijn geneigd de
nadruk te leggen op de overeenkomst tussen metafoor en subject; de ‘dualisten’
benadrukken juist teveel het verschil, ten koste van de overeenkomst. Hiertegenover
staat dat resultaten van beide richtingen bruikbaar zijn voor een verklaring van de
wijze waarop de metafoor m.i. in de context functioneert.
In Nederland berust de monistische opvatting op enkele opmerkingen die Reichling
aan de metafoor heeft gewijd.52. Samengevat komen zij hierop neer: bij metaforisch
gebruik bewaart het woord weliswaar zijn betekeniseenheid, maar de relevante
betekenisonderscheidingen worden disjunct toegepast,53. zodat, met andere woorden,
maar enkele betekenisaspecten van de metafoor op het subject toepasselijk zijn.
Hierbij wil ik opmerken dat die toepasselijke betekenisaspecten in een tekst
functioneren op dezelfde wijze als dat met de betekenisaspecten van de andere
woorden in de tekst het geval is: ze kunnen op een woord in hun nabijheid betrokken
worden, horen daarbij. In Vlam 1 Schuimende morgen zou dus, volgens Reichling,
wel de gehele betekeniseenheid van Schuimende worden geactueerd, maar de
betekenisonderscheidingen worden niet alle toegepast.54. Schuimende wordt disjunct
gebruikt, het hoort bij morgen zoals ontzaggelijke bij schalen hoort, alleen kunnen
niet alle betekenisaspecten van Schuimende op morgen betrokken worden, terwijl
die moeilijkheid zich bij ontzaggelijke niet voordoet.
De vraag is nu alleen, wat er dan met de niet-toegepaste betekenisonderscheidingen
gebeurt.
Op die vraag geeft bv. Beardsley geen antwoord.55. Vooral in zijn artikel ‘The
metaphorical twist’ blijkt zijn monistisch standpunt expliciet, waar hij naar aanleiding
van het voorbeeld ‘the spiteful sun’ meent dat de vooronderstelling ‘levend wezen’
in ‘spiteful’ niet op ‘sun’ mag worden toegepast, alsof het hier om een expliciete
vergelijking zou gaan in de orde van ‘the sun is like a spiteful person’.56. Als we de
konsekwentie uit deze redenering trekken, zou dat impliceren dat we alle bezielingen
en personificaties die in de interpretaties van de Verzen werden geconstateerd, moeten
ontkennen. Overigens erkent Beardsley terecht weer wel dat het metaforisch gebruikte
woord ook aan waarde wint in de context.57. Daardoor lijkt hij rekening te houden
met het feit dat in de context betekenisaspecten kunnen functioneren die men aan de
woorden in normaal taalgebruik niet zou toekennen, nl. door de combinatie van
woorden in het gedicht.58.
Toch houden deze theoretici zich eigenlijk alleen bezig met een analyse van het
herkennen van de metafoor, via de logische oppositie die bij metaforisch gebruik
ontstaat, en vandaaruit komen ze tot hun monistische opvatting.59.
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Men kan echter, om bij Vlam 1 te blijven, de niet-toepasselijke betekenisaspecten
van Schuimende niet onder tafel schuiven: er staat Schuimende en niet ‘exuberante’
of iets dergelijks, en die niet-toepasselijke betekenisaspecten hebben, meen ik, wel
degelijk een functie in het gedicht.60. Dat de niet-toepas-
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selijke betekenisaspecten volgens Reichling wèl geactueerd worden, bepaalt hun
functie geenszins op een voldoende duidelijke wijze.
De interactie-theorieën zijn bruikbaar omdat ze er de nadruk op leggen dat niet
alleen het subject invloed uitoefent op de metafoor, maar ook (en vooral) de metafoor
op het subject. Zo wijst Black erop dat óók de waarde van het ‘principal subject’
(ofwel het subject) dóór het ‘subsidiary subject’ (ofwel het metaforisch gebruikte
woord) verandert, en niet alleen omgekeerd.61. Binnen deze theorie is de morgen die
gekarakteriseerd wordt als Schuimende, een heel speciaal soort morgen, in
overeenstemming met wat in de interpretatie van Vlam is aangetoond (terwijl een
monist, strikt genomen, alleen zou stellen dat de metafoor door het subject was
beïnvloed)62..
Dàt de metafoor het subject beïnvloedt blijkt in mijn interpretaties voortdurend:
men zie alleen al het grote aantal bezielingen en concretiseringen. De morgen wordt
concreter door Schuimende dan hij met een niet-metaforisch adjectief zou zijn geweest.
En deze concretisering heeft een functie, zowel in de regel als in het hele gedicht. Ik
verwijs naar de interpretatie, maar wil hier herhalend vermelden dat in Vlam
voortdurend wordt geconcretiseerd: lach door vuren; lucht en aarde door schalen;
dag door opalen.
Deze concretiseringen functioneren binnen het thema: het zintuiglijk genietend in
bezìt nemen van de morgen.
Het verwijt dat o.a. Bomhoff63. Richards maakt, is dat zijn interactie-theorie niet
voorziet in een adekwate verklaring van directe metaforen. M.i. is deze tekortkoming
niet genoeg om Richards' theorie in zijn geheel te verwerpen. De interactie-theorie
kan de monistische opvatting wel degelijk aanvullen in plaats van deze tegen te
spreken.
Onder de dualistische is Henle's opvatting van belang vanwege zijn theorie van
de dubbele verwijzing. Volgens Henle verwijst het metaforische woord direct, net
als andere woorden, letterlijk, naar de ene situatie, het beeld (de leeuw in ‘Achilles
is een leeuw’); en indirect, figuurlijk, naar de andere situatie, de toepasselijke
betekenisaspecten (de dapperheid van Achilles).64. Hierover valt wel te twisten, men
kan evengoed stellen dat de letterlijke verwijzing op de dapperheid en de figuurlijke
op de leeuw betrekking heeft - maar dit is niet van wezenlijk belang. Het kardinale
punt is, dat Henle inziet dat de letterlijke en figuurlijke, of liever toepasselijke en
niet-toepasselijke aspecten van de betekenis van het metaforische woord op
verschillende wijze in de tekst functioneren. Op deze wijze incorporeert de dubbele
verwijzingstheorie de monistische. Zo schrijft Henle naar aanleiding van Keat's regels
When by my solitary hearth I sit / And hateful thoughts enwrap my soul in gloom
(o.m.): ‘If one asked why only certain objects are felt appropriate to represent gloom,
the reply would be in terms of the characteristics of gloom itself’.65. Dit wil dan zeggen
dat de metafoor afhankelijk is van het subject: het sùbject bepaalt wat al of niet
toepasselijk is, en niet de metafoor. Deze afhankelijkheid van het subject dwingt
echter niet tot het onder tafel schuiven van niet-toepasselijke betekenisaspecten. En
tot deze conclusie leidden ook mijn interpretaties!
Mooij schaart zich bij de dualisten omdat een aantal metaforen volgens hem niet
adekwaat monistisch te interpreteren zijn: ‘Waar het om gaat is dat [...] Hermans'
metafoor [“De tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug”] niet goed met
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een connotatieopvatting behandeld kan worden. Ofwel men doet onrecht aan de
concreetheid van de beeldspraak door te volstaan met het aangeven van een paar
hoogst algemene en abstracte betekeniscomponenten, òf men verzint een
betekenisstructuur die niet bestaat maar die pour besoin de la cause moet worden
aangenomen. Een veel natuurlijker interpretatie (na-
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tuurlijker tevens, zo komt het mij voor, omdat zij nauwer aansluit bij de concrete
leeservaring) wordt verkregen door aan te nemen dat de metaforisch gebruikte
uitdrukkingen “helling nemen” en “terugrollen” niet opgehouden hebben te verwijzen
naar letterlijke, zij het denkbeeldige, gevallen van (bijna) een helling nemen en
terugrollen’.66. Een tweede belangrijke reden om dualistisch te interpreteren vindt
Mooij in het herhaald gebruik van metaforen: ‘Een consequent doorgevoerd monisme
maakt het namelijk onmogelijk om te zeggen dat een herhaald gebruik van metaforen,
die allemaal ontleend zijn aan een bepaalde sfeer [...] tot symboliek kan leiden. In
feite is dit een gangbare en ook plausibele opvatting’.67.
Mooij heeft gelijk, wanneer hij stelt dat metaforisch gebruikte woorden even goed
naar zaken verwijzen als niet-metaforische woorden doen, en dit onafhankelijk van
het feit of de totale zaak (resp. betekenis)68. toepasselijk is op het subject of niet. De
winst van de dualistische theorieën is de noodzakelijke aandacht die zij schenken
aan het feit dat de niet-toepasselijke betekenisaspecten mòeten functioneren in de
tekst.
De werking van de metafoor komt tot stand door het contrast tussen overeenkomst
en verschil. Zonder te weten welke betekenisaspecten wel en welke niet toepasselijk
zijn, kan men de werking en daardoor de functie van de metafoor niet bepalen. Als
de metafoor niet zowel disjunct àls als betekeniseenheid functioneerde in de tekst,
bestond er nl. geen metaforisch effect.69.
Onder metaforisch effect versta ik hier die functie van het metaforische woord die
de aandacht op de metafoor als geheel vestigt. Het contrast tussen overeenkomst en
verschil trekt de aandacht, waarbij vooral het feit dat er verschil is in de meeste
gevallen voor het effect verantwoordelijk zal zijn.
De relatie tussen subject en de toepasselijke betekenisaspecten van het metaforische
woord is een andere, simpeler relatie dan die tussen subject en afwijkende
betekenisaspecten. Deze laatste relatie is natuurlijk wel zo interessant. In eerste
instantie kan het verband tussen subject en metafoor gelegd worden door toepassing
van de disjuncte betekenisaspecten. Het contrast tussen overeenkomst en verschil
vestigt de aandacht op de metafoor (‘er klopt iets niet’). Als men echter niet eerst
ziet dat primair slechts een gedeelte van de betekenisaspecten kan worden toegepast,
met andere woorden als het contrast niet opvalt, kan de totale taalsituatie niet als
metafoor (subject + metafoor) worden geïnter-preteerd.
De betekeniséénheid van het metaforische woord functioneert wel degelijk in de
tekst. Deze betekerriseenheid functioneert in de tekst 1) door interactie met het subject
(direct effect - hiertoe behoort o.m. concretisering e.d.) waardoor beider waarden
invloed ondergaan; 2) in de context van de hele tekst op een wijze waar theoretisch
niets typisch over kan worden gezegd. Dit effect (indirect effect) kan bv. ontstaan
door de symboliek die door herhaling van de metaforen wordt teweeggebracht; of
door een emotionele laag die de metafoor kan bewerkstelligen. Ik geef hieronder
enkele voorbeelden van dit indirect effect. Het effect van de betekeniseenheid verschilt
per tekst. Een metafoor kan effect hebben in de hele context; verschillende metaforen
uit een zelfde gebied kunnen een gedicht ambigu maken70. of concreet - maar
theoretisch te groeperen zijn deze effecten niet. Het effect dat de niet-toepasselijke
betekenismomenten hebben in de context is een ad hoc-effect.71. Selectie van
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betekenismomenten en integratie in de context zijn hierbij de middelen die de
interpretator ten dienst staan.
Wat nu het directe effect van de metafoor betreft, de interactie, wil ik er nogmaals
op wijzen dat interactie tussen metafoor en subject weliswaar theoretisch te
‘voorspellen’ is, maar dat ditzelfde proces in feite plaatsvindt voor ieder woord
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van het gedicht. Elk gedicht vormt een gesloten systeem waarin alle elementen van
het materiaal polyfunctioneel op elkaar betrokken zijn. Niet alleen metaforische
woorden, maar alle woorden hebben een bepaalde waarde.
Het neologistisch woordgebruik van de metafoor is opvallender, maar in feite
functioneert elk woord in een literair werk op neologistische wijze.
Ter adstructie van deze conclusie zal ik proberen in vogelvlucht het indirecte effect
van de metaforen in de Verzen (herhalend) te demonstreren. Het zou weinig moeite
kosten het aantal voorbeelden te vermeerderen. Wat de interactie betreft heeft het
nauwelijks zin om voorbeelden te geven: de interpretaties berusten op dit verschijnsel.
Vlam:72. het effect van de herhaalde concretisering is reeds besproken.
Vrouw: de drie kleuren (rottend-paarsen, blauwe tegenover vale, en groen)
releveren het ‘anders-zijn’ van de vrouw; de volstrekt tegenstrijdige
gevoelswaarde van twee groepen woorden die haar karakteriseren (slierend,
gif, spitse, hangen tegenover kransen, scheemring, vachten hemel, ivoor
ovaal) brengen door hun tegenstelling de ambigue gevoelens van de ‘ik’
tegenover haar tot uiting.
Bloei: de drie groepen meerwaarden (waarover in paragraaf 3 van dit
hoofdstuk) verbeelden verschillende stadia van de liefdesbeleving.
Bloesem: de aardse vergrotingen van de vrouw hebben natuurlijk alleen
een functie in het gedicht wanneer men de metaforen (tevens) als
betekenisgeheel interpreteert. Tezamen constitueren zij een uitbundig
element van aanbidding in het vers. Ook een voorbeeld levert de functie
van ‘nacht’, dat in bijna alle gevallen metaforisch wordt gebruikt, en de
verschillende stadia in de ontwikkeling van het thema door wisselende
(disparate) metaforiek representeert.
Smaragd bewerkt precies het omgekeerde effect: het roofmotief, het sexuele
motief karakteriseert deze vrouw totaal anders dan de vrouw in Bloesem
- hier treffen we dan ook geen relatie aan tussen ‘ik’ en haar. Déze vrouw
wordt in haar schoonheid, die ze met de natuur gemeen heeft (disjunct),
gekarakteriseerd als iemand die zich de natuur onrechtmatig, steels, onkuis
toeëigent: dit ‘zich toeëigenen’ is alleen interpretabel wanneer de ‘natuur’
woorden tévens als betekenisgeheel functioneren.
Blauwe Tocht I: zie de opmerking bij Bloesem.
Blauwe Tocht II: het contrast tussen de ‘ik’ nu en vroeger, de overeenkomst
tussen ‘gij’ en ‘ik’ nu, wordt tweeledig gereleveerd met metaforen uit een
bepaalde sfeer: ‘hardheid, ruigheid, aardsheid’ aan de ene kant tegenover
kosmische metaforen aan de andere kant.
Blauwe Tocht III: zie II. Daar komt nog bij de lyrische passage met
boot/stroom-metaforiek.
Invocatio ontleent het effect aan het voortdurend benadrukken van het
contrast tussen donker en geborgenheid, en zon en angst.
Over de ‘pejoratieve’ metaforen in Madonna (paarden, vezelen, lampen,
reeën, planten) werd in de interpretatie al het nodige gezegd.
Das Tor is in z'n geheel ambigu door de symbolische laag die door de
metaforen aan de anecdotische laag wordt toegevoegd.
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Nachttrein krijgt een twee-dimensionaal aandoende ruimte door de
‘tunnel’-noties in vaargeul en mondt.
De drie herhaalde is-metaforen in Berlijn 1-3 hebben contrasterend effect
op het maar 6.
Hiddensoe wordt in een voortdurende stroom metaforen gekarakteriseerd
als een gevecht tussen eiland (boot) en de nacht (maan).
Bazel vertoont het ambiguë effect van de metafoor in 5-6 waar men niet
weet welke woorden metaforisch zijn en welke subject; en in 7 waar men
niet weet òf er wel sprake is van een metafoor. Het gedicht laat beide
opvattingen toe en verstevigt daarmee de gepresenteerde visie op de stad.
Dit gedicht levert een duidelijk bewijs dat de metafoor wel disjunct, maar
bovendien als betekeniseenheid functioneert.
In Potsdam komt de visie van het gezichtspunt tot stand door alle variaties
op het thema ‘orde’.
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De hier niet vermelde gedichten hebben geen makkelijk aan te wijzen metafoorketens,
wat niet inhoudt dat de metaforen daar niet (tevens) als betekeniseenheid zouden
functioneren.
Ik hoop dat deze voorbeelden afdoende verduidelijken dat een uitsluitend disjuncte
opvatting van de werking van de metafoor in poëzie het gedicht in kwestie te kort
zou doen, waarmee ik nadrukkelijk niet bestrijd dat de metafoor in eerste instantie
wèl disjunct op het subject moet worden toegepast.

2 Poging tot indeling van de metaforen in de Verzen
De benamingen die de metaforen in de interpretaties krijgen, berusten op verschillende
indelingscriteria.73. Eén indelingscriterium bleek niet voldoende om de metaforen in
de Verzen naar hun aard en werking te karakteriseren. Daarom kan een metafoor in
verschillende categorieën tegelijk worden ondergebracht. Een eerste indeling heeft
betrekking op het effect van de metafoor: ik onderscheid dynamiserende, vitaliserende,
pejoriserende en synesthetische metaforen. Onder de vitaliserende bracht ik samen
de concretisering, de bezieling en personificatie, en de intensivering.74.
Een tweede indeling berust op een grammaticaal criterium.75.
Onderscheiden worden de ‘van’- en de ‘is’-metafoor. Daarmee is, voor wie
Brooke-Rose's Grammar of metaphor kent,76. de grammaticale groepering van de
metafoor weliswaar nog lang niet uitgeput, maar het materiaal (de metaforen die in
de Verzen voorkomen) verschaft geen aanleiding om een gedetailleerder grammaticaal
indelingssysteem op te zetten. De directe metafoor hoort ook in deze groep thuis.
Deze metafoor onderscheidt zich van de andere metaforen in zoverre, dat hij geen
expliciet subject bij zich heeft; het impliciete subject wordt door de context verschaft.
Een derde groep metaforen is die waarbij de context een specifieke rol speelt, nl.
de verschuivingen. Het metaforische woord is conjunct toepasbaar: niet op het eigen
subject, waar het grammaticaal mee verbonden is, maar op een ander woord in de
nabije context.77.
Een laatste groep wordt gevormd door de woorden die meestal metaforisch worden
gebruikt met meer- of chiffrewaarde. Het indelingscriterium van deze groep berust
op het metaforisch gebruikte woord zelf.78.
De vier groepen vallen gedeeltelijk samen. Zo kan bv. een ‘is’-metafoor
pejoriserend zijn (Berlijn 1-3 De morgenlucht is [...] een vlek), of een verschuiving
bezielend (Blauwe Tocht II 17-18 wapperende stroomen / met witte vlag bezeilde).
Het feit dat bepaalde metaforen uit het materiaal bij verschillende groepen kunnen
worden geplaatst, is een voordeel. Op deze wijze is het nl. mogelijk de metaforen in
de Verzen op verschillende kenmerkende eigenschappen in te delen. Overigens blijf
ik van mening, dat een indeling in metaforen met typische, d.w.z. voorspelbare
eigenschappen, die tegelijk recht doet aan hun functie in de context, niet tot de
mogelijkheden behoort. Ook de indeling van Brooke-Rose, hoe vernuftig ook, blijft
een catalogus op grond waarvan men de metaforen uit een bepaald werk of van een
bepaalde schrijver zou kunnen indelen, maar waarmee daarna niet veel meer te
beginnen is dan de voorkeur van een dichter voor bepaalde groepen aantonen.
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Hier interesseert ons hoe de metaforen functioneren in de context, en daarvoor is
niet in de eerste plaats van belang of het metaforisch gebruikte woord substantief is
of adjectief of wat dan ook. Een indeling op paradigmatische
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gronden kàn bij bepaald materiaal zinvoller blijken dan een groepering die, als bij
Brooke-Rose, berust op grammaticale categorisering.

2.1 Indeling naar effect
2.1.1 Dynamiserende en vitaliserende metafoor
K.L. Schneider acht de dynamiserende, pejoriserende en cynische, de synesthetische
en de kleurmetafoor, zoals zij voorkomen bij Heym, Trakl en Stadler, typisch voor
expressionistische poëzie.79. Hij spreekt het uitvoerigst over de dynamiserende
metafoor, vooral naar aanleiding van Heym, bij wie dit ‘beeldtype’ dan ook vaak
voorkomt:
‘Charakterisieren wir diese Metapher wiederum zunächst nach dem
Beziehungsverhältnis, in dem sie im allgemeinen zur Sache steht, so können
wir sie dahingehend definieren, dass wir sagen: die dynamisierende
Metapher überträgt auf den Bezugsgegenstand oder -verhalt eine in diesem
tatsächlich nicht vorhandene Bewegung, oder deutet eine im
Bezugsvorgang liegende Bewegung um’.80.
Vervolgens verdeelt hij deze categorie metaforen in drie groepen, naar de aard
van de verandering die in het subject (‘Bezugsgegenstand’) wordt teweeggebracht.
In de eerste groep wordt het subject-woord, dat naar zijn betekenis in rust is of uit
zichzelf niet kan bewegen, door de metafoor voorgesteld in actie of beweging.81.
Waar het echter om actie gaat, doen de voorbeelden die Schneider geeft, niet
dynamiserend aan, op grond waarvan mij de benaming misplaatst lijkt. Ik geef er
een paar van Trakl: Es haben die grünen Wälder / Am Abend sich zu stilleren Hütten
versammelt;82. en: Leise fliesst im Grenzenlosen / Dort das goldne Waldland hin.83.
In de tweede groep wordt het subject-woord, dat naar zijn betekenis wel kan
bewegen, in deze beweging door de metafoor kwantitatief versterkt.84. Een voorbeeld
van Trakl: Vom lauen Himmel Spatzen stürzen / In grüne Löcher voll Verwesung.85.
In de derde groep wordt de niet-zelfstandige beweging die aan het subject-woord
eigen is omgevormd tot een zelfstandige beweging.86. Zo lezen we bij Trakl
Goldammern wiegt ein Busch in seinem Schoss.87.
Schneider wijst erop, dat ‘die dynamisierende Metapher stets eine Beseelung oder
Personifizierung einleitet’.88. Vooral voor deze laatste groep zou ik zeggen, dat dat
alles is: beweging staat hier minder centraal dan actie. Maar Schneider heeft met zijn
benaming ‘dynamiserende metafoor’ wel gelijk wat Heym betreft. De effecten die
hij bespreekt, zijn op Heym inderdaad van toepassing.89.
Marsmans metaforen hebben over het algemeen niet zozeer een effect van
beweging. Er zijn er wel een aantal, die dynamiserend effect hebben als in Schneiders
eerste groep. Deze metaforen zijn vaak toe te schrijven aan invloed van Van den
Bergh, wiens dynamiserende metaforen met die van Heym wel vergelijkbaar zijn.
Echt dynamiserend (in de zin van ‘intense beweging’) zou ik alleen de volgende
metaforen willen noemen:

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Vlam 1 Schuimende morgen; Verhevene 5 haren sloegen hun vlag langs
den hemel; 16 ze dreef het smeltend licht te vluchten; Stroom 3 sloegen
de schaduwen hun laat gebaar; 9 sterren schrijven stroomende spiralen;
15 splijtte de voorhang zich; 18 stroomde het vrouwlijf; Bloei 3 sterren
schrijden in den gang mijns bloeds; 7 dansend stroomlijf; Schaduw 7-8
doodengroet / breekt uit de lenden; Wacht 2 eeuwigheden breken in den
nacht; Virgo 5 sidderende beken;
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8 de nacht stort ruglings in den nacht; Bloesem 2-3 deint [...] nachtland;
7 den wankelenden boog der nacht; 13 slaan de velden witten geur en
wijn; 20 stroomende omarming; Blauwe Tocht I 3-5 de straat [...] die
daags uw lach in fonkelende bloesem slaat; 6 die stroomt; 8 die deind’;
II 11 wankelende regenbogen; 15 tuimelende, wilde wegen brak; 16
steigerende rots; 17 wapperende stroomen; Berlijn 6 schokkend steigert
ze den hemel in; Hiddensoe 2-3 de sprong / uwer flanken; 8-14 maan /
die de dolk [...] tot scherven / sloeg; Scheveningen 3-5 stormend
ontsprongen / de wervelkolommen de schokkende monden; 14-17 zon [...]
stort; Val 14-16 slaat / aan den vloer / van den dood.
Vergeleken bij het totale aantal bezielingen en personificaties is dit aantal maar
gering. Het meest expressionistisch doen de metaforen in Blauwe Tocht II aan. Verder
valt op, dat het vaak dezelfde woorden zijn die metaforisch worden gebruikt: ‘slaan’,
‘stromen’, ‘storten’, ‘wankelen’, en ‘breken’.
Ik geloof, dat Marsmans metaforiek met het woord dynamiserend niet juist wordt
gekenschetst - ook al hebben een aantal metaforen een dynamiserend effect. Liever
stel ik een andere term voor, vitaliserende metafoor, die de metaforen in de bundel
meer recht doet en waar onder meer alle bezielingen onder kunnen vallen, zodat het
mogelijk is het representatieve karakter van Marsmans metaforen te onderkennen.
Het gaat in de Verzen niet om dynamiek per se. De gevallen in bv. Verhevene en
Stroom doen krampachtig aan. Authentiek dynamiserend vind ik zelf alleen de
gevallen met ‘slaan’ - dat een verhoogd intensiverend effect bewerkstelligt eerder
dan een specifiek dynamiserend - en de voorbeelden uit Blauwe Tocht.
Op grond van de interpretaties heb ik aan de verschillende vitaliserende metaforen
de volgende namen gegeven:
a. Concretisering: een subject dat (min of meer) abstract is wordt door de metafoor
geconcretiseerd (Vlam 1 Schuimende morgen);
b.
1. Bezieling: een subject dat naar zijn betekenis niet-levend is, wordt
door de metafoor levend voorgesteld (Stroom 9 sterren schrijven);
2. Personificatie: een subject dat naar zijn betekenis geen persoon is,
wordt door de metafoor als persoon voorgesteld (Bloesem 17-18
nacht [...] haar grijzen mantel).

De bezieling en personificatie zijn nauw verwant, vaak is er dan ook nauwelijks
verschil. Over het algemeen kan men stellen, dat er bij de personificatie meer
in eerste instantie niet-toepasselijke betekenisaspecten van het metaforische
woord op het subject betrokken worden, m.a.w. dat het verschil tussen subject
en metafoor groter is. In de hieronder volgende indeling spreek ik van
personificatie als het subject door de metafoor (soms impliciet) uiterlijke
menselijke kenmerken wordt toegekend (lichaamsdelen, haar).
c. Intensivering: een subject dat leeft, wordt door de metafoor als intenser levend
voorgesteld (Stroom 5-6 schimmen [...] ankeren zich).
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Wanneer we de vitaliserende metaforen in de Verzen onder elkaar zetten, ontstaat
een indruk wekkende lijst:
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titel, regel
Vlam 1

subject
morgen

metafoor
Schuimende

benaming
concretisering

Vlam 2

lach

vuren

concretisering

Vlam 5

dag

drinkt

concretisering

Verhevene 1

Eeuwen

wentelden

bezieling

volheid

wentelden

concretisering

Verhevene 5

haren

sloegen

intensivering

Verhevene 14

befloersing

sluipend

bezieling

Verhevene 16

licht

dreef te vluchten

bezieling

Verhevene 19

nacht

tartte

bezieling

Verhevene 20

duister

vlocht

concretisering

Verhevene 24

ellende

beklimmen

bezieling/personificatie

Vrouw 4

nacht

hijgende

bezieling

Stroom 1

nacht

lichaam, rondde

concretisering

tot
Stroom 5

schimmen

zich

intensivering

Stroom 8

aarde

wentelt

bezieling

sterren

schrijven

bezieling

Stroom 10

oceanen

ontbloeid

intensivering

Stroom 11

verleden

zuigt zich

bezieling/personificatie

Stroom 13

jonge uren

hijgend

bezieling

Stroom 15

voorhang

splijtte zich

intensivering

Bloei 3

sterren

schrijden

bezieling

Einde 2

bloemsignaal

gleed

bezieling

Einde 5

geur der eeuwen

bokaal, puurt

concretisering

Gang 1

Smarten

tasten

bezieling

Gang 8

wereld

draaide zich

bezieling/personificatie

Schaduw 1

Vreugde

zwartgebrand

concretisering

Schaduw 3

lijden

zich spant

bezieling/personificatie

Schaduw 4

nachts

omarming

personificatie

Schaduw 5

leven

weggebloed

concretisering

Schaduw 7

doodengroet

breekt

concretisering

Wacht 2

eeuwigheden

breken

concretisering
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Wacht 5

vuren

huiverende

bezieling

Virgo 3

bergen

klimmen

bezieling

Virgo 5

beken

sidderende

bezieling

Virgo 8

nacht

ruglings

personificatie

Bloesem 2

vrede

bruinen

concretisering

Bloesem 3

nachtland

droomend

bezieling

Bloesem 8

avond

plooit

concretisering

Bloesem 15

sterrenbloesems

dauwt

concretisering

Smaragd 3

avonden

dralen

bezieling

Smaragd 4

licht

kustet

concretisering

Smaragd 7

heuvlen

omarming

personificatie

Smaragd 8

glans

geroofd

concretisering

Smaragd 10

geur

geroofd

concretisering

Smaragd 11

smart

geroofd

concretisering

Smaragd 14

nachten

besliep

personificatie

Smaragd 15

wind

gevangen

concretisering

Smaragd 16

avond

vastgehecht

concretisering

Smaragd 17

zee

vastgehecht

concretisering

Smaragd 18

bloem

ving

bezieling
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titel, regel
Robijn 4

subject
val der vlakken

metafoor
ingetogen

benaming
bezieling

Robijn 7

bogen

zich, bescheiden

bezieling

Robijn 9

moed

geweven

concretisering

Blauwe Tocht I 1

Huizen

sluimering

bezieling

Blauwe Tocht I 2

straten

klagen

bezieling

Blauwe Tocht I 9

vreugden

zich omarmen

personificatie

Blauwe Tocht I 10 geluk

drenkt

concretisering

Blauwe Tocht I 11 weg

openbuigt

bezieling

Blauwe Tocht II 12 dromen

huifden

concretisering

Blauwe Tocht II 16 rots

steigerende

bezieling

Blauwe Tocht II 17 stroomen

wapperende

intensivering

Blauwe Tocht III 2 sterren

tegenkantlen

bezieling

Blauwe Tocht III 6 smart

sloeg

bezieling

Blauwe Tocht III 7 hoogten

huiverende

bezieling

Blauwe Tocht III 12 geluk

doorwaaid

concretisering

Invocatio 2, 18

donker

leg

concretisering

Invocatio 2, 5

dag

geslagen

bezieling

Invocatio 2, 16

moed

gord

concretisering

Madonna 3

erbarmen

duisteren

concretisering

Das Tor 3

abend

hängt

concretisering

Das Tor 11

sehnsucht

zerschellen

concretisering

Nachttrein 4, 9

nacht

mondt

concretisering

Berlijn 5

stad

vrouw

personificatie

Berlijn 5

stad

steigert, paard

‘personificatie’

Hiddensoe 1

boot

sprong

bezieling

Hiddensoe 16

bloed

flarden

concretisering

Bazel 10

zon

gestort

concretisering

Amsterdam 1

maan

verft

bezieling

Amsterdam 1

gevaar

verft

concretisering

Amsterdam 6

ruimte

ontstelde

bezieling

Potsdam 19

hamerslagen

schrijden

bezieling

Weimar 2

vensters

droomen

bezieling
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Delft 1

dood

Sluimer

bezieling

Delft 4

donker

verdronken

bezieling

Hierbij zijn niet opgenomen alle vitaliseringen met ‘van’ of equivalent.90.
Concretiseringen en bezielingen vormen verreweg het grootste aantal van deze lijst.
Intensivering treedt naar verhouding zelden op, en personificatie eveneens. Telt men
bij deze lijst (84 stuks) de vitaliseringen met ‘van’ (40 stuks) dan komt men tot een
totaal van 124 vitaliseringen in de bundel.
De subjecten van deze metaforen zijn meestal abstracte substantieven. De
metaforisch gebruikte woorden zelf komen uit verschillende grammaticale categorieën,
merendeels substantiva, adjectiva (ook deelwoorden) en werkwoorden. Adjectief of
deelwoord laat zich door de verbinding met het substantief makkelijk metaforiseren,
waarbij uiteraard het adjectief concretiserende, het deelwoord bezielende functie
heeft.
Een metaforisch substantief heeft met het subject een verbinding met ‘van’ of
bezittelijk voornaamwoord. Minder vaak hanteert Marsman hiervoor een werkwoord
(bv. Stroom 1).
De metaforisch gebruikte werkwoorden beïnvloeden zowel subjecten als objecten
van de zin, of zelfs beide (Verhevene 1 Eeuwen wentelden hun volheid).
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Bezielingen komen vaak tot stand met zich. Een uitgebreide subclassificatie van de
vitaliseringen komt mij weinig zinvol voor.
Interessanter is de relatie met de in de vorige hoofdstukken behandelde
verschijnselen.
Van een ontwikkeling in vitalisering kan men nauwelijks spreken, zeker niet
wanneer men bedenkt dat de ‘Seinen’ korter zijn dan bv. de verzen uit ‘Droomkristal’
en daarom alleen al minder metaforen tellen. Wel valt een verschil op in de subjecten.
Zo wordt in ‘Droomkristal’ vooral het landschap gevitaliseerd, hetgeen aansluit bij
de resultaten van het eerste hoofdstuk.
De relatie met periodeverschijnselen bleek al waar de indeling van Schneider aan
de orde kwam. Op zichzelf zijn vitaliseringen, met name bezieling en personificatie,
natuurlijk niet expressionistisch. Toch meen ik dat hun aantal alleen al een sterke
aanwijzing in deze richting geeft. Deze groep metaforen is expressionistisch, ook al
verschilt hun effect bij Heym van dat bij Marsman.
Invloed, met name van Trakl, is in vage zin wel aan te nemen. Bewijsbaar is deze
invloed echter niet, vanwege het weinig exclusieve karakter van de vitaliserende
metafoor.

2.1.2 Pejoriserende metafoor.
K.L. Schneider heeft zich naar aanleiding van Heym en Trakl, en Eykman bovendien
ook naar aanleiding van Benn, met de pejoriserende metafoor beziggehouden.
Nu zal het hen die het werk van Benn en Heym kennen, niet verwonderen dat
Marsmans ‘pejoriserende’ metafoor91. er heel anders uitziet. Schneider onderscheidt
bij Heym de pejoriserende en de cynische metafoor. Is de pejoriserende metafoor
‘wertvermindernd’, de cynische is zelfs uitgesproken ‘entwertend’.92. Over de
verhouding tussen metafoor en subject merkt Schneider op:
‘So ist festzustellen, dass dem Bild, gemessen an der Sache, fast immer
ein wesentlich geringerer, oft sogar negativer Stimmungswert eignet. Das
heisst m.a.W., dass der Bezugsgegenstand auf ein stimmungsmässig
niedrigeres Niveau heruntergezogen wird und dass der negative
Stimmungswert des Bildes auf die Sache hinüberwirkt’.93.
Trakl heeft volgens Schneider geen cynische, alleen pejoriserende metaforen: ‘Es
fehlt der Dichtung Trakls der agressive Einschlag, das Pathos der Illusionslosigkeit,
das bei Heym häufig durchbricht’.94.
Bij Trakl is er, meent Schneider, ook steeds een polariteit waar mooi en lelijk
bewust naast elkaar worden gezet.95. Marsman doet dit ook ook in Virgo, Madonna
en Delft, waar hij er in slaagt verval, dierlijkheid en dood een notie van schoonheid
en lieflijkheid te geven.
Er zijn niet veel gevallen, waar een beeld bij Marsman uitgesproken pejoriserend
is. Eén geval is niet metaforisch:96.
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titel, regel
(Verhevene 1

subject
Eeuwen

metafoor
denkgedrocht)

Vrouw 7

haren

slierend, gif

Vrouw 9

oogen

spitse spleten, hangen

Stroom 4

eeuwen

schaduwen

Stroom 8

aarde

vlak

Stroom 11

verleden

walmende splijtzwam

Bloei 8

oogen

gifspelonk

Gang 5

wereld

scheeve bloem

Virgo 6

duister

smetten

Smaragd 1

oogen

ruiten

Smaragd 12

‘U’

wanden

Smaragd 13

‘U’

naden

Blauwe Tocht II 9

ik

schaduwzeilen

Madonna 1

ons

paarden

Madonna 10

‘wij’

vezelen

Madonna 11

wij

lampen

Madonna 13

‘wij’

reeën

Madonna 14

‘wij’

planten

Nachttrein 5

mijn gezel

riekt naar het kwade

Berlijn 1

morgenlucht

bezoedeld kleed, bladzij
[...] ezelsoor, vlek

Berlijn 4

de stad

een half ontverfde vrouw

Scheveningen 14

zon

ton

Amsterdam 1

maan

gevaar

Delft 4

donker

verdronken

Uit deze lijst concluderen dat Marsman met de pejoriserende metafoor omvorming
van de werkelijkheid beoogt, zoals Schneider doet ten aanzien van Heym en Trakl,
zou onzin zijn. Deze beelden komen eigenlijk neer op oordelen (over verleden en
vrouwen), op gevoelens van angst en nederigheid, en op de indruk van een bepaalde
sfeer.
Weliswaar zijn deze pejoriserende beelden mogelijk onder invloed van het
expressionisme ontstaan, maar de groep valt zeker niet expressionistisch te noemen.
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2.1.3 Synesthetische metafoor
F.J. Schneider verstaat onder de synesthetische metafoor, die hij kenmerkend voor
het expressionisme acht,97. ook gevallen als ‘blaues Mittagsrot’ e.d. K.L. Schneider
bestrijdt dit, en wijst zo bv. ‘Der Horizonte violettes Schweigen’ af, op grond van
het feit dat de kleurmetafoor niet voor een optische indruk ‘staat’ maar buiten de
zinnelijke waarneming ligt, een ‘seelisches Verhalten’ omschrijft.98.
Ik meen eveneens dat Marsmans kleurmetaforen als groep geen synesthetisch
effect beogen, en behandel ze hier dan ook niet,99. behalve waar een duidelijk
synesthetisch effect wel optreedt.
Naar aanleiding van de synesthesie merkt K.L. Schneider op:
‘Der metaphorische Vorgang, der diese Bildungen kennzeichnet, besteht
darin, dass der uneigentliche Ausdruck in einer anderen Sinnesphäre liegt
als der eigentliche, der ersetzt wird, dass also etwa eine optische Wirkung
durch ein Bild aus dem Bereich des Gehörsinns dargestellt wird’.100.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

359
Bij Heym is één van de twee sferen vrijwel altijd optisch, terwijl de andere akoestisch
of sensorisch is:
‘Bemerkenswert ist nun aber, dass die Synästhesien bei Heym ganz zum
Werkzeug des Gefühlsausdrucks werden. Die Möglichkeit einer
gleichzeitigen Affizierung zweier Sinne wird von Heym nicht mehr für
die genauere Wiedergabe sinnlicher Impressionen ausgenutzt, sondern zur
Verstärkung rein emotionaler Entäusserungen eingesetzt.
So wird etwa die Synästhesie zum Mittel des Audrucks von
Angstzuständen’.101.
Trakl gebruikt meer synesthesieën dan Heym,102. maar bij hem doet zich de
moeilijkheid voor dat de woorden uit één van de twee sferen bijna altijd symbolisch
opgevat moeten worden (‘mondene Stimme’), en dus meer het karakter van
‘Stimmungssymbolen’ hebben.
Marsman gebruikt minder synesthetische metaforen dan zijn duitse voorbeelden:
titel, regel
Verhevene 20

subject
duister

metafoor
ruige

Bloei 4

nacht

weerklank

handen

roep

Einde 2

-signaal

gleed

Einde 5

eeuwen

geur

Schaduw 9

martel

ruischeling

Wacht 9

wind

grijzen

Bloesem 13

geur

witten

Bloesem 15

firmamenten

ruischen

Bloesem 17

schrijden

warme

Robijn 9

huid

ruischend

Robijn 9

huid

monotoon

Blauwe Tocht I 6

verteedering

ruischende

Blauwe Tocht I 18

ademing

groene

Blauwe Tocht I 20

stem

ronde

Blauwe Tocht II 4

stem

ruig

Blauwe Tocht III 3

bloemen

luiden

Blauwe Tocht III 11

avond

ruischt

Invocatio 15

stem

glanzen

Madonna 4

bloed

waaiend
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Das Tor 1

läuten

runde

Das Tor 4

wind

blauer

Potsdam 28

quadraat

koel

Delft 4

donker

zacht

Bij Marsman valt allereerst op, dat de reuk nauwelijks een rol speelt: geur der
eeuwen en witten geur. Belangrijker is de constatering, dat minstens vier (vijf als
men Schaduw meetelt) synesthesieën met ‘ruisen’ optreden. Dit levert een aanwijzing
ten aanzien van de meerwaarde van dit woord, waarop ik hierna103. zal terugkomen.
Toch leveren het woord hier, evenals ‘wind’, en de aard van de synesthesieën in
‘Droomkristal’ in het algemeen, een aanwijzing voor verwantschap met Trakl. Net
als Trakl gebruikt Marsman de synesthetische metafoor niet zozeer ten behoeve van
een weergave van een aspect van de ‘werkelijkheid’,104. maar altijd waar het om
atmosfeer of gevoelens gaat. De meeste synesthesieën staan ook in ‘Droomkristal’,
en het geval uit de ‘Seinen’ in Delft wijst eveneens op Trakl.
Trakl gebruikt echter vaak het woord ‘tönen’, hetgeen Marsman nergens doet,
zodat we hier van invloed toch niet moeten spreken.
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2.2 Indeling naar grammaticale criteria
2.2.1 ‘van’-metafoor
De ‘van’-metafoor omvat alle metaforen, waar de relatie tussen subject en metafoor
door middel van een ‘genitief’ gelegd wordt. Marsman gebruikt niet alleen ‘van’,
maar ook ‘der’, ‘des’ en het bezittelijk voornaamwoord. Eigenlijk zou men hier ook
de samenstellingen toe moeten rekenen met een metaforische relatie tussen de twee
leden welke op ‘van’ berust. Deze samenstellingen zijn elders behandeld.105.
Zo er één syntactische mogelijkheid is tot metaforiseren die Marsman heeft
uitgebuit, dan is het die met de genitief.
Brooke-Rose wijdt twee hoofdstukken aan de ‘genitive link’.106. Zij onderscheidt
twee fundamenteel verschillende metaforische relaties met ‘van’ of een equivalent
daarvan, die ieder weer in twee typen te verdelen zijn.
1) De ‘three-term’ formule:107. ‘A is B van C’. In het eerste subtype wordt A niet
genoemd (voorbeeld: ‘the steps of the sun’108. sc. ‘minuten’; Bloesem 19 den loomen
stap der eeuwigheid). In het tweede subtype wordt A wel genoemd (vb. ‘she is the
fountain of mercy’,109. waarbij de relatie tussen A en B (resp. ‘she’ en ‘fountain’) bij
Brooke-Rose buiten beschouwing blijft omdat deze metafoor door een werkwoord
tot stand komt. In de Verzen komt dit subtype niet voor. 2) De ‘two-term’ formule
‘de B van C’, waarin B = C.
C zelf is de ‘proper term’ (subject). In het eerste subtype is de genitief ‘apposiet’,
d.w.z. ze geeft identiteit aan tussen B en C (vb. Bloei 6 de hemelbruggen mijner
armen); in het tweede subtype treedt attributie op waarbij de identiteit minder duidelijk
blijkt (vb. ‘the lips of time’110. waarin impliciet gegeven is dat de tijd menselijk is).
M.i. is dit tweede subtype een eenvoudige genitiefrelatie die een bezieling of
personificatie bewerkstelligt.
Brooke-Rose's onderscheid tussen ondergeschikte en ‘apposiete’ (identificerende)
genitief is belangrijk en bruikbaar, maar kan eenvoudiger worden geformuleerd:111.
1. Alle vormen van relaties die met ‘van’ of een substituut daarvan worden gelegd
en waarbij een metafoor ontstaat; de metafoor is ondergeschikt aan het subject
(vb. Gang 6 mond der ruimte).
2. De identificerende relatie, waar de genitief géén onderschikkende functie heeft
maar een identiteit aangeeft (vb. Einde 5 bokaal der lucht Bloesem 10 droom
der wimpers).
Nu zou het zinloos zijn, al Marsmans ‘van’-metaforen op te sommen, zonder op hun
effect te letten. Daarom staat achter de metaforen vermeld, welke waarde aan het
subject wordt toegekend.
1. Onderschikkende ‘van’-metaforen.112.
Met der: Bloei 4 roep der handen (synesthesie); Gang 6 mond der ruimte
(personificatie); Wacht 5 der vuren - wacht (bezieling); Smaragd 8-9 glans
- verten (concretisering); Robijn 9-10 moed - beuken en rozen (bezieling);
Blauwe Tocht I 18 der linde - ademing (bezieling)113. Nachttrein 8 vriend
- duisternis (bezieling).
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Met haar: Stroom 8 aarde - haar ivoren vlak (pejoriserend); Bloesem 18
nacht - haar grijzen mantel (personificatie); Das Tor 17 boot - ihre [...]
sehnsucht (bezieling).
Met hun: Verhevene 1 Eeuwen - hun volheid (concretisering); 2 Eeuwen
- hun denkgedrocht (bezieling); Stroom 3 schaduwen - hun laat gebaar
(bezieling); Weimar 2 vensters - hun vergaan bezieling.
Met mijner zijn er geen voorbeelden.114.
Met mijns: Bloei 3 den gang mijns bloeds115. (bezieling); Das Tor 5 die
stimme meines bluts116. (bezieling).
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Met onze: Madonna 10 onze vezelen (pejoriserend).
Met uw: Virgo 2 uw omgrenzing (bezieling); 4 uw lippen (personificatie);
7 uw oog (personificatie); 9 uw mond; 10 uw bloed (personificaties):
Bloesem 3 akkeraarde - uw [...] schoot (personificatie); Smaragd 13 uwe
wanden (pejoriserend): 14 uw naden (pejoriserend). uwer: Hiddensoe 3
sprong - uwer flanken (bezieling).
Met van:117. Bloei 5 zoom van - donkerheden (concretisering); Einde 3
steilte van - schemernacht (concretisering); 7 maatslag van den tijd
(concretisering); Virgo 6 smetten van het - duister (concretisering); Bloesem
1 vloeren van den nacht (concretisering); Smaragd 11 van het woud de
smart (personificatie); Blauwe Tocht III 10 den stroom - van den nacht
(concretisering); Invocatio 12 de hartslag van den schemer (personificatie);
14 de schaduw van uw bloed (concretisering); Madonna 2 de zoomen van
uw bloed (concretisering);118. 6 de schalen van uw hart (concretisering);
16 de omvaming van den - dood (concretisering); Nachttrein 3 het lied
van de raadren (personificatie/bezieling); Scheveningen 6 monden - van
de kanonnen (personificatie); Bazel 1-2 de slag / van den stroom
(intensivering); 3-4 het dal / van den dag (concretisering); 14-15 het haar
/ van de zon (personificatie); Val 12-13 den schoot / van het al
(personificatie).
Met zijn: Invocatio 6 de dag - zijn [...] bron (concretisering).
Het merendeel van deze metaforen is vitaliserend, en kan toegevoegd worden aan
het grote aantal vitaliserende metaforen dat hierboven119. is bijeengebracht. Ook de
verhouding tussen pejoriseringen en synesthesieën met ‘van’ komt wel ongeveer
overeen met de eerder aangetroffen gebruiksfrekwentie.120. Onder de metaforen met
bezittelijk voornaamwoord heb ik niet de directe metaforen opgenomen (bv. Bloei
5 mijne donkerheden), omdat het bezittelijk voornaamwoord hier niet de functie heeft
van verbinding tussen subject en metafoor, maar de directe metafoor contextueel
steunt. Ik kom hier nog op terug.121.
2. Identificerende ‘van’-metaforen.
Functioneerde ‘van’ in bovenstaande eerste groep als verbindingswoord dat een
afhankelijkheidsrelatie tussen subject en metafoor aangaf, in deze groep constitueert
‘van’ een identiteit. Deze twee groepen dient men te onderscheiden omdat de functie
van ‘van’ principieel verschilt (ondanks het feit dat er grensgevallen zijn) en daarmee
de aard van de metafoor. Een identiteit tussen twee woorden heeft immers een andere
waarde in het gedicht dan wanneer deze woorden in een relatie van onderschikking
staan. Identificerende ‘van’ metaforen in de Verzen zijn de volgende:
Met der: Stroom 2 gewelven der - leden; 17 poort der - armen; Bloei
6 gifspelonk der oogen; Einde 5 bokaal der lucht; Bloesem 7 boog der
nacht; 10 droom der wimpers; Blauwe Tocht I 15 vlam der haren;
Scheveningen 10 muren / der sterren; 14 toren / der zon.
Met haar: Blauwe Tocht I 13 de weg - haar harde wand.
Met hun: Verhevene 5 haren - hun vlag.
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Met mijner: Bloei 6 hemelbruggen mijner armen; Invocatio 3, 19 mijner
oogen dalen.
Met ‘uwer’: Invocatio 1, 17 uwer haren mantel; Das Tor 13 hügeln deiner
- brüste.
Met van: Vlam 4 schalen / van lucht en aarde; Vrouw 3 hemel van
verlangen122.; Stroom 7 omnachting van zijn schedel; Hiddensoe 10 dolk
/ van den boeg; 12 muur / van den nacht; Amsterdam 6 wenteltrap / van
de - ruimte; Potsdam 8 zandsteendoorsnee van het licht; Val 16 vloer /
van den dood; 19 wal / van den dood.
Grensgevallen met van123.: Blauwe Tocht III 10 den stroom - van den nacht;
Invocatio 14 schaduw van uw bloed; Madonna 6 de schalen van uw hart;
Bazel 4 het dal / van den dag.
Dit identificerende ‘van’ wordt minder gebruikt dan het onderschikkende ‘van’
uit de eerste groep. Het is mogelijk een relatie te leggen met Marsmans ontwikkeling:
de meeste gevallen worden aangetroffen in ‘Droomkristal’. Hier blijkt een tendens
naar het gaandeweg meer hanteren van zelfstandiger metaforen, een tendens die zich
voortzet in het gebruik van de expliciete identiteitsmetafoor met is.
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2.2.2 is-metafoor
Vergeleken bij het aantal metaforen met ‘van’ treffen we de stelligste, meest
futuristisch-expressionistische metafoor, de identificatie via ‘is’, vrij zelden aan. Wel
valt op, dat de gevallen in de Verzen zich voornamelijk in de ‘Seinen’ concentreren.
Ook in ‘Ruimteschemer’ en ‘Droomkristal’ treden ze op, maar maken daar een minder
stellige indruk.
In Verhevene 2 scherp was zijn lijf,geel en vermetel zijn scherp en geel
weliswaar metaforisch, maar de gehele constructie kan nauwelijks een
identificatie worden genoemd.
In Vrouw 6-7 uw haren / die, gif en scheemring, vachten hemel waren
wordt de identificatie door de verleden tijd en gif en scheemring ontkracht.
In Smaragd 1 Uw oogen, in den nacht, zijn zachte ruiten wordt de
identificatie afgezwakt door de bijwoordelijke bepaling.
In Robijn 8 en uw huid is ruischend kunnen we niet eens spreken van een
identificatie.
In Berlijn daarentegen vinden we vier naamwoordelijke delen van het ene
gezegde is124.: een bezoedeld kleed; een bladzij; een vlek bij morgenlucht
en een - vrouw bij stad. Bazel heeft twee ‘is’-metaforen: 5-6 heuvlen van
licht / zijn de wallen en 7 de stad is een fort.
Deze laatste gevallen (ik verwijs naar de interpretatie) hebben zelfs zo'n
stellig effect125., dat niet valt uit te maken in 5-6 wat subject is en wat
metafoor; in 7 is het twijfelachtig of er wel van een metafoor sprake is.
Hoewel er maar weinig ‘is’-metaforen in de Verzen voorkomen, valt toch een tendens
te bespeuren tot een ontwikkeling van ‘van’ eerste groep naar het iets zelfstandiger
‘van’ tweede groep, en vervolgens naar het nog zelfstandiger ‘is’ (terwijl de andere
metaforen blijven) - een tendens die overeenkomt met de ontwikkeling van de
expressionistische trekken in Marsmans werk en met de verschillende invloeden
waarvan het blijk geeft.

2.2.3 directe metafoor
Nog zelfstandiger is de directe metafoor, die immers geen subject bij zich heeft. Toch
verschilt het effect. Bij de directe metafoor is er geen subject, in ieder geval niet
expliciet, er wordt niet gesteld dat iets gelijk is aan iets anders. En ook de
zelfstandigheid van de directe metafoor is in wezen schijn: geen andere dan juist
deze metafoor behoeft zoveel steun van de context.
Brooke-Rose behandelt de directe metafoor als eerste groep in haar boek. De
hoofdstukken I en II zijn eraan gewijd onder de naam ‘Simple Replacement’. Ze
wijst op een vaak banaal karakter126., dat kan worden verklaard door het feit dat de
metafoor begrijpelijk moet zijn: ‘simple replacements’ zijn overduidelijk of liggen
zo dicht bij de ‘proper term’ dat men zich nauwelijks realiseert dat er een metafoor
optreedt. Ook wijst ze op het belang van de graad van ‘particularization’ door
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lidwoord, bezittelijk voornaamwoord e.d. Zo suggereert het bepaald lidwoord
‘particularity of knowledge’127. Ze schenkt aandacht aan de context, die de metafoor
als metafoor moet onthullen, en daardoor ook de verzwegen ‘proper term’ aan het
licht brengen.128. M.i. is het vooral de laatste functie van de context waar het op aan
komt: de metafoor zelf (Verhevene 24 ellende) is wel duidelijk, waar hij (ellende)
voor staat is minder eenvoudig te zien.129.
Bij deze groep metaforen, meent Brooke-Rose terecht,130. moet de metafoor in de
zin juist als betekenisgeheel worden toegepast. Het aantal toepasbare
betekenisaspecten moet bij de directe metafoor groter zijn. Deze zaak lijkt vaak over
het hoofd te worden gezien.
Bij een aantal directe metaforen wordt het impliciete subject door de nabije context
verduidelijkt. Ik doel hier op directe metaforen met een bezittelijk voornaamwoord.131.
Marsman maakt hiervan vaak gebruik:

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

363
Invocatio 13 mond - haar [...] vlammen; Einde 3 mijn schemernacht;
Smaragd 22 mijn venster; Bloei 5 mijne donkerheden; Wacht 8 uw
schemering; 9 uw grijzen wind; Virgo 7 uw oog; Blauwe Tocht II 18 uw
open dag; Invocatio 2, 18 uw donker; 4 20 uw venster; Blauwe Tocht II
5 ‘uw’ tuinen; Stroom 11 zijn duister; 18 zijn schacht.
De andere directe metaforen in de Verzen zijn de volgende:
Verhevene 24 ellende; Bloei 7 maanzeil; Einde 3 schemernacht; 5 geur;
Gang 7 luiken; Schaduw 7 doodengroet (166): Wacht 5 vuren (167);
Bloesem 1 vloeren; 9 nachtelijk; Smaragd 18 bloem; Amsterdam 1 een
gevaar; Potsdam 24 ruimtebreuken; Delft 6 groene dood; Val 2 lichtende
rank; 6-8 steen / dier / plant; 22-24 boot / ster / dal.
132.133.

Bij deze directe metaforen verschilt de steun die de context geeft van geval tot
geval.134.
De metaforen met bezittelijk voornaamwoord zijn vaak nauwelijks nog metaforisch,
eerder noemen ze aspecten van de persoon waar het om gaat:
mijne donkerheden, uw donker, zijn duister: datgene van de ‘ik’, ‘U’
of ‘hij’ dat het donkerst, duisterst is. uw open dag: ‘dat aspect van U dat
open is als de dag’. Vaak naderen of zijn zij symbolen: schemering en
wind in Wacht, Einde 3 schemernacht: Bloei 7 maanzeil. Deze hele groep
bestaat uit karakteriserende directe metaforen.
Een aantal andere zijn vrij ‘zwak’: Smaragd 22 mijn venster; ook Gang
7 luiken valt in deze categorie.
Andere weer zijn duidelijk door de nabije context: Einde 5 geur der
eeuwen; Wacht 5 der vuren huiverende wacht; Potsdam 24 ruimtebreuken;
Delft 6 groene dood.
Smaragd 18 een gele bloem enz. is eigenlijk een uitgewerkte vergelijking,
bedoeld is gij. Andere zijn affectief/persuasief: Verhevene 24 ellende;
Schaduw 7 doodengroet; Amsterdam 1 een gevaar. De metaforen uit Valten
slotte doen een associatief beroep op de context van het hele gedicht.
In de meeste gevallen gebruikt Marsman de directe metafoor als karakteristiek
van een persoon, in enkele gevallen om stemming of gevoelens op te roepen, de
overige liggen in betekenis inderdaad dichtbij een ‘subject’, zodat ze nauwelijks
metaforisch aandoen.

2.3 Metaforen met metonymisch karakter
Theoretisch gezien is de verschuiving in veel gevallen verwant met de metoniem.135.
Ook daarom is zij in een aparte rubriek opgenomen.
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Wellek en Warren verdelen de tropen in ‘figures of contiguity’ en ‘figures of
similarity’.136. Tot de eerste groep behoren de metoniem en de synecdoche:
‘The relations they express are logically or quantitatively analysable:
the cause for the effect, or the contrary; the container for the contained;
the adjunct for its subject [...]. More striking is the metonymic “transferred
adjective”, a stylistic trait of Virgil, Spenser, Milton, Gray, classical
art-poets: “Sansfoys dead dowry”, shifts the epithet from possessor to
thing possessed’.137.
Preminger noemt dit verschijnsel van het verschoven adjectief een hypallage: ‘A
change in the relation of words whereby a word, instead of agreeing with the word
it logically qualifies, is made to agree grammatically with another word’.138. Lausberg
rangschikt de hypallage onder de metoniemen.139. Wel meent hij dat de grens tussen
metoniem en metafoor niet altijd duidelijk te trekken is:
‘Entscheidend für die Metonymie ist die reale Partizipation des
proprie-Bereichs am tropischen Bereich [...], während die Metapher [...]
eine rein gedankliche Bereichs-Beziehung zur Grundlage hat.’140. Dit blijkt
ook uit Lausbergs definitie: de metoniem ‘besteht
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in einer Verschiebung der Benennung ausserhalb der Ebene des
Begriffinhalts [...]. Diese Verschiebung bewegt sich in den Ebenen, die
der Verflechtung einer Erscheinung der Realität mit den umgebenden
Realitäten entsprechen’.141.
De types metoniemen die Lausberg onderscheidt, berusten op een verwisseling
van inhoud en omhulling en omgekeerd, werking en oorzaak en omgekeerd;
kwaliteitsdrager en kwaliteit, en sociaal fenomeen en symbool daarvan.142.
Zijn de gevallen, die in de interpretaties ‘verschuiving’ werden genoemd, eigenlijk
metoniemen? Welke verwisselingen kunnen in dat geval bij deze verschuivingen
worden geconstateerd?
Vrouw 4 hijgende nacht: minnaars en de ruimte waarin zij minnen.
vrouw 6 tasten - kransen: oorzaak en effect.
Stroom 3 schaduwen - hun laat gebaar: kwalificatie subject en daad.
Stroom 5 schimmen - strenglooze geslachten: subject en geslacht, groep.
Gang 6 wapperenden mond der ruimte: geheel en deel.
Wacht 5 der vuren huiverende wacht: subject en taak.
Virgo 6 smetten van het groene duister: geheel en deel.
Bloesem 2 dromend bruinen vrede - nachtland: oorzaak en effect.
Bloesem 12 blauwen uw oogen bloei: oorzaak en effect.
Blauwe Tocht I 7 grijze vuur - oog: oorzaak en effect.
Blauwe Tocht I 18 der linde groene ademing: geheel en deel.
Blauwe Tocht II 5 oog - grijze horizonten: oorzaak en effect.
Blauwe Tocht II 15 mij tuimelende, wilde wegen brak: subject en daad.
Blauwe Tocht II 16 langs steigerende rots: subject en daad.
Blauwe Tocht II 17 en wapperende stroomen - bezeilde: deel en geheel.
Blauwe Tocht III 7 huiverende hoogten: subject en daad.
Invocatio 13 mond - verdroogde vlammen: deel en geheel.
Madonna 3 uwe haren duisteren erbarmen: oorzaak en effect.
Madonna 4 tochten van ons waaiend bloed: subject en daad.
Madonna 5 wij tasten u in een verloren golven: subject en daad.
Bazel 1-2 Groen is de slag / van den stroom: oorzaak en effect.
Amsterdam 3 ik - in een verloren, echoloozen stap: subject en daad.

Men ziet, met enige moeite zijn deze verschuivingen inderdaad te benoemen als
metoniemen waarin kwalificaties van subject naar daad of taak of omgekeerd, oorzaak
en effect, en deel en geheel verwisseld zijn.
Toch doen deze omschrijvingen enigszins gewrongen aan. Waarom? M.i. omdat
het effect van de verschuiving nadrukkelijk metaforisch is. Vooral in de gevallen uit
‘Droomkristal’ is dat evident, waar dynamiserende metaforen ontstaan: steigerende
moet bij rots geïnterpreteerd worden, er wordt een metaforisch effect bereikt door
juist deze woorden naast elkaar te zetten die in de realiteit niet combinabel zijn. Het
geheel wordt gepresenteerd als een metafoor: wapperende ‘vloekt’ in de context bij
stroomen.
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Door deze gevallen te beschrijven als metoniem reduceert men dit effect. Er is
hier meer dan een stilistisch-syntactisch verschijnsel alleen.143. Belangrijk ook lijkt
mij het argument dat bij de metoniem altijd sprake is van vaste, typische relaties. In
deze verschuivingen zijn de relaties aanzienlijk complexer en minder typisch. Op
een paar na zijn Marsmans verschuivingen kleureffecten met meer- en chiffrewaarde,
en dynamiserende metaforen, die met name door adjectieven worden bereikt.144. De
verschuiving brengt dus een metaforisch en niet een metonymisch effect teweeg,145.
dat, vooral waar het de specifieke kleur- en dynamiserende effecten betreft, aansluit
bij andere, expressionistische technieken.146.
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3 Metafoorgebieden
In de interpretaties wordt geregeld van bepaalde woorden gezegd, dat zij meerwaarde
of chiffrewaarde hebben. Meestal zijn deze woorden ook metaforen: een enkele maal
zijn ze dat niet in de nabije context, maar dan toch wel in de context van het hele
gedicht. De boot in das Tor is daarvan een voorbeeld: ‘boot’ wordt daar wel degelijk
ook anecdotisch gebruikt in zoverre het gedicht gaat over een boottocht van twee
gelieven, maar tegelijk, en in de laatste regels uitsluitend, fungeert de boot als symbool
voor ‘het bevaren van de hartstocht’. Deze laatste functie treffen we eveneens aan
in Blauwe Tocht III 10 laat ons den stroom bevaren van den nacht; en, de eerste
maal in de bundel, Bloei 7 maanzeil en stroomlijf.147.
In de interpretatie van een afzonderlijk gedicht blijkt de meerwaarde meestal wel
uit de context,148. maar wanneer men alle gevallen bij elkaar plaatst, wordt er toch
weer een heel ander licht op die meerwaarden geworpen. Voor het chiffre geldt
hetzelfde in hogere mate. Voor de interpretatie van een chiffre is het onvermijdelijk
om er andere gevallen bij te halen. Kenmerkend voor een chiffre is ook juist dat het
herhaald wordt: het chiffre-woord wordt kennelijk door de dichter gehanteerd met
een gevoelswaarde, die alleen met dat woord (of met soortgelijke woorden uit dezelfde
sfeer) adekwaat kan worden overgebracht.
Zo formuleert Killy:
‘All dies ist nicht ohne Bedeutung; aber die Bedeutung liegt im Raum
der Gefühle. Sie wird chiffriert: sie ist nicht ohne weiteres erkennbar, sie
ist vor allem nicht dem Wesen des Dinges mit Selbstverständlichkeit
zugehörig. Die Verständlichkeit muss erst erschlossen werden’.149.
In dit deel van het materiaalonderzoek verzamel ik de woorden met chiffren en
meerwaarden, vooral gelet op hun combinatie (‘boot’ en ‘stroom’, maar ook ‘boot’
en ‘stroom’ en ‘bloei’),150. in de hoop dat een dergelijk overzicht hun functie kan
verhelderen. Dit leidt tot het nader beschouwen van gebieden of velden van woorden,
die op bepaalde wijze met elkaar te maken hebben.151.
Een dergelijk onderzoek is gedaan door Grimm, naar aanleiding van Benns
chiffregebruik van de kleur ‘blauw’. Grimm heeft daarbij geluk gehad, in de eerste
plaats omdat zijn materiaal zo uitgebreid was, in de tweede plaats omdat kon blijken
dat Benn met ‘blauw’ als geheimteken een complex voorstellingen en
gedachte-inhouden kan uitdrukken,152. en dat de kleur er zelfs niet altijd bij hoeft te
staan als die gedachte-inhoud optreedt: ‘blauw’ kan ook vervangen worden door
verwante woorden.
Centraal in Benns complex blijkt de ‘droom’ te staan, van waaruit alle andere
voorstellingen ontspringen. Grimm noemt de hallucinatie, de simultaanvisie, de
mythische oerlaag, kunst, het scheppingsproces, het ‘Südwort’. Op grond hiervan
komt hij tot de conclusie dat het kleurchiffre geen symbool genoemd kan worden
maar een ‘komplexes dichterisches Gebilde’ is.
Tot het woordveld van het chiffre bij Benn, behoren het zuiden, de Middellandse
Zee, onbegrensde horizontale vlakken, hemel, antieke kunstwerken, en woorden die
opheffing van bewustzijn aangeven: bloed, versmelten. Dit alles kan met ‘blauw’
worden samengevat. Blauw wordt dan ook op talloze wijzen door Benn gebruikt.
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De concluderende definitie van chiffre die Grimm geeft, mag m.i. dan ook niet voor
chiffre überhaupt gelden, voordat het bestaan van soortgelijke complexen bij andere
dichters is aangetoond:
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1. Die farbliche Chiffre ist der Exponent eines komplexen dichterischen
Gebildes, das sowohl über die Metapher als auch über das Symbol
hinausweist. 2. Dieses Gebilde, das wir Gesamt-Komplex nennen, umfasst
ein grösseres Wortfeld, das weite, in den Kern der dichterischen
Persönlichkeit und ihres Werkes sich erstreckende Vorstellungen und
Gedankeninhalte deckt. 3. Die farbliche Chiffre besitzt innerhalb des
Wortfeldes die grösste Zeichenhaftigkeit, kann aber gleichwohl von
anderen Gliedern desselben vertreten werden. 4. Wird die farbliche Chiffre
daher genannt, bildhaft, konkretisiert oder in primärer Setzung, so kommt
der ganze Komplex von Vorstellungen und Gedankeninhalten, der hinter
ihr steht, in Bewegung. 5. Die farbliche Chiffre enthält daher immer mehr,
als sie zunächst auszusagen scheint, birgt aber andererseits auch die Gefahr
der Unverständlichkeit.153.
Het woord, dat in de Verzen het vaakst met chiffrewaarde voorkomt, is wel
‘schemer’. Voor het eerst treffen we het met die waarde aan in Wacht 8-9 geef mij
uw schemering / geef mij uw grijzen wind.
Hoewel ik niet graag, zoals Grimm doet, zou durven veronderstellen dat ‘grijze
wind’ het woord ‘schemer’ zou kunnen vervangen, noch ook dat ze synoniem zijn,
gaat er van de twee parallelle regels toch de suggestie uit dat de waarden van
‘schemering’, ‘grijs’ en ‘wind’ dicht bij elkaar liggen. Treffen we één van deze
woorden elders ook in de buurt van ‘schemer’ aan? Ja, in Blauwe Tocht I 5-7 (de
straat) die stroomt, bij schemering / -o! ruischende verteedering der harten - / van
't grijze vuur, dat aan uw oog ontwelt. En mocht men schemering hier beschouwen
als te letterlijk gebruikt, dan is er ook nog in hetzelfde gedicht 17 uw schemerenden
gang, waar ‘wind’ in de buurt staat: 15 zonder de vlam der haren in den wind en 16
zonder de schaduwen die van uw handen waaien.
‘Schemer’, ‘grijs’ en ‘wind’ worden in deze gevallen nauw bij de geliefde, de ‘U’
betrokken. Ook in Wacht is dit het geval. Bovendien komen er nu een paar woorden
bij die een verwante meerwaarde hebben: ‘ruisen’, ‘schaduw’ en ‘stromen’.
In Blauwe Tocht I zijn er trouwens meer: ‘bloesem’ in 4 en 19, en ‘blauw’ in 10.
Ook met schreden 10 is wel iets aan de hand. ‘Ruisen’154. komt weer in combinatie
met ‘wind’ voor in Blauwe Tocht III 10-12 laat ons den stroom bevaren van den
nacht. / omhoog het zeil! - hoort ge: de avond ruischt - / o! ons doorwaaid geluk, dit
wapperend fregat. Ook ‘stroom’ speelt hier weer een rol, en het daarbij behorende
‘boot’ (zeil, fregat).
In Bloesem vinden we dezelfde woorden weer: ruischen 15; ‘bloesem’ en ‘bloei’
in de titel en 12, 15; ‘schemer’ in 11 en 16; ‘stroom’ in 20; ‘blauw’ in 12; ‘schaduw’
in 22; ‘schrijden’ in 11, 14 en 17. ‘Wind’ vinden we hier niet, maar wel ‘droom’: 2,
10, 14, 20. Dat er een complex is waarin een aantal woorden met meer- en
chiffrewaarde thuishoren blijkt alleen al uit deze vier gedichten. Het feit dat we deze
woorden telkens alle, of althans een groot aantal van hen, in één gedicht bij elkaar
vinden, kan niet op toeval berusten. Waar komen ze verder nog voor?
‘Schemer’:155. Wacht 8; Bloesem 11 en 16; Blauwe Tocht I 5 en 17;
Invocatio 10 en 15; Madonna 12.
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‘Schaduw’:156. Bloesem 22; Blauwe Tocht I 16, Blauwe Tocht II 10;
Invocatio 14; Madonna 15.
‘Grijs’:157. Wacht 9; Bloesem 8; Blauwe Tocht I 7 en II 5.
‘Wind, waaien’: Wacht 9; Smaragd 15 en 19; Blauwe Tocht I 15 en 16;
Blauwe Tocht III 12; Madonna 4 en Das Tor 4.
‘Ruisen’:158. Bloesem 15; Robijn 8; Blauwe Tocht I 6 en III II.
‘Schrijden / gang / tocht’:159. Bloei:159. 3 (tweemaal); Bloesem 11, 14, 17;
Blauwe Tocht titel; Blauwe Tocht I 10, 12 en 17; Blauwe Tocht II 9 en 21;
Madonna 4.
‘Droom’:160. Bloesem 2, 10, 14 en 23 (tweemaal); Blauwe Tocht I 19;
Blauwe Tocht II 12.
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‘Blauw’:161. Bloesem 12; Blauwe Tocht titel; Blauwe Tocht I 10; Das Tor
4.
‘Bloeien / bloesem / bloem’;162. Bloei titel; bloei 2 (tweemaal); Einde 2 en
6; Bloesem titel; Bloesem 12 en 15; Smaragd 18; Blauwe Tocht I 4 en 9;
Blauwe Tocht II 13; Blauwe Tocht III 3; Madonna 11; Das Tor 5 en 14.
‘Stroom/boot’:163. Bloei 7 (tweemaal); Bloesem 20; Blauwe Tocht I 5;
Blauwe Tocht II 17; Blauwe Tocht III 10, 12 en 13; Das Tor 2 en 7
(tweemaal).
In welke situaties worden deze woorden nu door Marsman gebruikt? Op enkele
uitzonderingen na is het steeds een beperkt aantal gedichten waar deze woorden
voorkomen: Bloei, Wacht, Bloesem, Robijn, Smaragd, Blauwe Tocht, Invocatio,
Madonna en Das Tor: vrijwel alle gedichten uit ‘Droomkristal’!
De uitzondering is Einde 2 bloemsignaal en Einde 6 bloem.
In de interpretatie werd niet ontkend dat ‘bloem’ in beide gevallen verwant was
met de eerder in Bloei geconstateerde meerwaarde, hoewel het thema van Einde
(‘afwezigheid van contact’) toch enigszins andere noties suggereert.
Afgezien dan van Einde, hebben alle negen bovengenoemde gedichten één ding
gemeen: ze behandelen als hoofdthema of als één van de belangrijke motieven (Wacht)
de verhouding met de ander, de geliefde. De veronderstelling lijkt gewettigd, dat
deze meer- en chiffrewaarden nauw verband houden mèt de geliefde.
Toch is het niet zo dat we bij Marsman (als bij Benn) van één groot complex
kunnen spreken waarin al deze woorden thuishoren en onderling verwisselbaar zijn,
en dat dat complex dan zijn centrale punt in de geliefde vindt. Wanneer men alle
bovengenoemde gevallen nagaat aan de hand van de interpretaties, zal men tot geen
andere conclusie kunnen komen, dan dat niet al deze woorden in gelijke mate
‘verwisselbaar’ zijn. Zo kan men voor ‘schemer’ wel ‘schaduw’ of ‘grijs’ in de plaats
zetten als men dat zou willen, maar niet ‘blauw’, en ‘stromen’ nog minder. Waar ligt
het verschil? Binnen deze groep sluit een aantal woorden of namelijk in waarde
nauwer onderling aaneen, dan bij andere woorden of groepen.
Zo zijn er woorden die alleen maar op de geliefde zèlf betrekking hebben, woorden
die gebruikt worden om haar te karakteriseren en die nooit worden gebruikt om de
eigen gemoedsgesteldheid van de ‘ik’ te omschrijven. Deze woorden kunnen worden
aangeduid met het ‘schemer’-complex. Dit complex omvat dan met name het
chiffre-woord ‘schemer’ en de meerwaardewoorden ‘grijs’ en ‘schaduw’.
Een tweede groep woorden wordt gebruikt om de sfeer waarin de gelieven zich
bevinden, of de gevoelens die zij delen, te beschrijven. Deze groep is groter, maar
niet alle woorden eruit zijn op dezelfde soort situaties toepasbaar. Er zijn woorden
die verbondenheid, saamhorigheid, gedeeld geluksgevoel uitdrukken; sommige van
deze woorden kunnen echter ook gebruikt worden om de geliefde te karakteriseren
als het gaat om een tegenstelling tussen ‘ik’ en geliefde: ‘wind’ is nauw verwant met
‘schemer’ en ‘grijs’, maar Blauwe Tocht III 12 geeft toch ook ons doorwaaid geluk.
Voor ‘ruisen’ geldt hetzelfde: in Robijn 8 wordt ruischend voor de geliefde gebruikt,
maar Blauwe Tocht III 11 de avond ruischt staat daar weer tegenover.
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Tot deze groep, woorden die ‘gedeeld geluksgevoel’ aangeven (en soms ook op
de geliefde of op de ‘ik’ alleen kunnen worden betrokken) behoren verder
‘schrijden/gang/tocht’, ‘droom’ en ‘blauw’. Deze tweede groep is sterker verwant
met de ‘schemer’-groep dan de nu volgende. Want hoewel het in deze derde groep
ook om saamhorigheid gaat, en de woorden daar (voornamelijk) gevoelens uitdrukken
die gezamenlijk worden beleefd, hebben ‘bloeien’ en
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‘stroom/boot’ een evidente sexuele meerwaarde. Zij worden dus gebruikt om een
specifiek aspect van het samenzijn te belichten.
Voorlopig moeten we concluderen dat er bij Marsman in ieder geval niet één
complex bestaat, zoals bij Benn het geval was, waarin volgens Grimm alle woorden
in gelijke mate het hele complex kunnen oproepen - maar een complex van woorden,
weliswaar allemaal gebruikt in de situatie met de geliefde, die daarbinnen in
onderscheiden groepen uiteenvallen met per groep een meer of minder specifieke
afzonderlijke (zij het met andere groepen verwante) waarde. Binnen deze groepen
zijn de woorden wèl onderling zozeer met elkaar verwant, dat één woord de hele
groep kan oproepen - bv. Robijn 8 ruischend, waarin ‘schemer’ en ‘wind’ op de
achtergrond aanwezig zijn. Daardoor kan de mate van meerwaarde in de afzonderlijke
contexten fluctueren.164. Zo is de grens tussen meerwaarde en chiffre niet altijd even
duidelijk. Bloesem 20 stroomende werd in de interpretatie meerwaarde genoemd,
maar nadert het chiffre al.
Laten we voor de overzichtelijkheid van drie groepen spreken: de ‘schemer’-groep;
de woorden die niet alleen voor de geliefde of de ‘ik’ maar ook voor de gezamenlijke
situatie worden gebruikt (‘wind’ en ‘tocht’); en ten slotte de ‘hartstocht’-groep
(‘bloeien’ en ‘stromen’).

3.1 ‘bloeien’ en ‘stromen’
In Bloei bleek heel duidelijk, dat in de sexuele belevenis achtereenvolgens een
‘bloei’-stadium en een ‘stroom’-stadium te onderscheiden zijn. Parafraserend zou
men kunnen zeggen, dat ‘bloeien’ gebruikt wordt in de ongespecificeerde
hartstochtelijke situatie, en ‘stromen’ voor de coïtus zelf.
Dat wil echter niet zeggen dat deze woorden die handelingen ‘betekenen’. Marsman
gebruikt ‘bloeien’ in situaties waarin van lichamelijke opwinding sprake is, niet
alleen om er die opwinding zelf mee aan te duiden, maar óók de gevoelens die ermee
gepaard gaan, en vooral in deze laatste functie bewaart ‘bloeien’ aspecten van de
eigen (lexicale) betekenis. Voor ‘stromen’ geldt hetzelfde: ‘stromen’ of ‘boot’
‘betekent’ niet domweg cohabiteren, maar geeft voornamelijk de waarde aan van de
gevoelens die daarmee gepaard gaan en waarvoor het woord ‘stromen’ een metafoor
is, waarin een aantal betekenisaspecten relevant blijft.
Nu is Bloei van 1919/20, en we zagen al in het eerste hoofdstuk165. dat de
meerwaarden van ‘bloeien’ en ‘stromen’ in Das Tor (1921) al door elkaar gaan lopen.
In Das Tor kunnen we niet meer zo duidelijk verschillende stadia van beleving achter
de beide meerwaarde-sferen interpreteren, maar worden de woorden uit deze sferen
min of meer door elkaar gebruikt: vormen ‘bloeien’ en ‘stromen’ (waar ‘boot’ bij
hoort) één complex met een gezamenlijke meerwaarde die in algemene termen te
omschrijven valt als ‘sexuele verrukking’.
Niet alleen raakt Marsman dus met de meerwaarden vertrouwder, zoals we in
hoofdstuk I constateerden, maar bovendien valt er een ontwikkeling van
woorden-met-meerwaarde naar complèxen te constateren. Ten slotte ontwikkelt zich
het ‘schemer’-complex in dezelfde jaren!
Er is een ander woord dat met ‘bloeien’ in deze twee gedichten nauw verbonden
wordt. Bloei 2-3 bloeit schaduw waaierbloem en firmament / dat sterren schrijden
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in den gang mijns bloeds; en Das Tor 5 und blühend steigt die stimme meines bluts.
Dat ‘bloed’ hier met geslacht te maken heeft is evident, en bevestigt de interpretatie
van ‘bloeien’.
Marsman gebruikt ‘bloed’ vaker: Virgo 10 en uw bloed is door uw bloed omringd
in een context van sexuele onaantastbaarheid. In Bloesem 22 (vouwen wij) ons
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bloed in zons omschaduwd breken open. In Smaragd 16 en in uw bloed den avond
vastgehecht - waarbij nog een aantal andere sexuele allusies in dit gedicht komen
(kustet 5, omarming 7, 13-14). In Invocatio 14 wordt ‘bloed’ in verband gebracht
met ‘schemer’ verzengen naar de schaduw van uw bloed; maar in Madonna 4 laat
de tochten van ons waaiend bloed geen twijfel bestaan over welke waarde ‘bloed’
moet worden toegekend.
De overige contexten waarin ‘bloeien’ en ‘stromen’ nog voorkomen, bevestigen
de hier geconstateerde waarde: Bloesem 12 blauwen uw oogen bloei; Madonna 11
en bloeien onuitblusschelijke lampen;166. Das Tor 14 aus denen himmel blüht.
‘Bloem’ is veel minder sexueel geladen dan ‘bloeien’. Dit woord kan ook
eenvoudigweg ‘contact’, ‘aantrekkelijke contactmogelijkheid’ aanduiden; in enkele
gevallen is er zelfs geen meerwaarde: kennelijk is ‘bloem’ voor Marsman niet nauw
met ‘bloeien’ verbonden. Hiervan getuigen Smaragd 18 een gele bloem, die alle
ruimten ving; Blauwe Tocht II 13 nacht, die als een bloem verging; Blauwe Tocht
II 3 en alle bloemen anders luiden dan uw stem; Bloei 2 bloeit schaduw waaierbloem;
Einde 2 nooit gleed een bloemsignaal en 6 en zelve drijf, een late smalle bloem.
Vooral Einde en Blauwe Tocht II 13 vallen min of meer buiten de waarde van de
andere gevallen.
‘Bloesem’ heeft meer met ‘bloeien’ te maken: Bloesem titel en 15 sterrenbloesems;
Blauwe Tocht I 19 de bloesemdroom dier nachten en 4 uw lach in fonkelenden
bloesem. In Bloesem 15 zijn de sterrenbloesems uitbundig eerbetoon, maar in de
andere gevallen (hoewel het voor het onderzoek jammer is dat het er zo weinig zijn)
is ‘bloesem’ als het ware het bijbehorend substantief van ‘bloeien’. De waarde ligt
vrij dicht bij de betekenis, ‘bloesem’ in Blauwe Tocht I is tot tweemaal toe bijna
helemaal toepasbaar, maar de relatie met ‘bloeien’ is evidenter dan bij ‘bloem’.
‘Stromen’ en ‘boot’ vinden we, behalve in Bloei 7 maanzeilen stroomlijf en Das Tor
2 dieses strömen en 7-11 die barke - ihre steile sehnsucht ook in Bloesem 20 in
stroomende omarming; in Blauwe Tocht I 5 (de straat) die stroomt - van 't grijze
vuur; en vooral ook in Blauwe Tocht III 10-12 laat ons den stroom bevaren van den
nacht etc. Uit deze latere voorbeelden blijkt dat het proces der vorming van een
complex van waarden, in plaats van een specifieke aan één woord gebonden waarde,
zich na Das Tor heeft voortgezet. ‘Stromen’ in Blauwe Tocht duidt niet noodzakelijk
meer op coïtus, maar kan (Blauwe Tocht I) ook extase zonder meer symboliseren.
Wel - en dat lijkt me een belangrijke conclusie - blijven beide woorden gebonden
aan liefdessituaties waarin sexualiteit een rol speelt.167.

3.2 ‘schemer’
De ‘schemer’-groep bestaat uit de woorden ‘schemer’ en afleidingen, ‘grijs’, en
‘schaduw’.
Deze woorden worden (vrijwel) uitsluitend gebruikt om de vrouw te karakteriseren.
‘Schemer’ met chiffrewaarde is in de Verzen168. kennelijk een woord, dat bij uitstek
geschikt is de geliefde te beschrijven - dat wil zeggen bepaalde eigenschappen van
de geliefde, tot het bepalen waarvan ‘grijze’ en ‘schaduw’ een bijdrage kunnen
leveren. In de interpretaties werden parafrases van ‘schemer’ gegeven.169. Ook bleek170.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

dat Marsman in zijn gebruik van ‘schemer’ invloed heeft ondergaan van Holst, hoewel
tevens het duitse ‘Schimmer’ (‘glans’) een rol speelt: Invocatio 15 schemerende
glanzen; maar m.i. blijft de nederlandse betekenis boven de duitse prevaleren171. - en
als we naar de woorden kijken die in dezelfde context gebruikt worden, wordt deze
mening bevestigd. Zowel ‘schemer’, ‘grijs’, als ‘schaduw’ hebben het
‘tussenin’-aspect gemeen. In waarde uitgedrukt wordt
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er onder meer ‘rust’ mee bedoeld, in tegenstelling met alles wat felle kleuren en
emoties weergeeft. Het duidelijkst blijkt dit uit de context van Invocatio, waar
schaduw 14 deze waarde onderstreept, en in Wacht, waar schemering 8 en grijzen
wind 9 parallel als lenigende giften worden gepresenteerd.
Deze groep woorden met een gemeenschappelijke waarde ‘aards, troostrijk’ wordt
aangevuld door de groep die daar nauw mee verwant is maar meer
gebruiksmogelijkheden heeft:

3.3 ‘Wind’ en ‘tocht’
‘Wind’, ‘ruisen’, ‘schrijden/gang/tocht’, ‘droom’ en ‘blauw’ hebben alle een functie
die vergelijkbaar is met die van ‘schemer’, ‘schaduw’ en ‘grijs’. ‘Wind’ en ‘ruisen’
zijn ook typisch ‘aardse’ woorden - maar kunnen bovendien gebruikt worden voor
de weergave van de gevoelens die bij de ik door de vrouw worden opgeroepen, èn
als uitdrukking van de gezamenlijke stemming van de gelieven. ‘Schemer’ kan dat
niet: nergens is dit woord op een ik toepasbaar. De woorden uit deze groep kunnen
een overgang vormen zowel naar de ‘bloe’-groep als naar de ‘schemer’-groep; ze
kunnen extase aangeven maar ook ‘aardse rust, aan de vrouw inherente veiligheid’.
Het zijn woorden met ruime toepassingsmogelijkheden, die minder situatiegebonden
zijn. ‘Schaduw’ heeft deze mogelijkheid al een beetje, getuige Bloesem 22
omschaduwd.
‘Wind’ staat in verband met de ‘U’ in Wacht 9 uw grijzen wind: in Smaragd
15 gij hebt den wind gevangen en 19 en deze [ruimten] mengend, waaiende
vergoot: in Blauwe Tocht I 15 vlam der haren in den wind en 16 de
schaduwen die van uw handen waaien. Op de situatie van beide gelieven
moet ‘wind’ betrokken worden in Blauwe Tocht III 12 ons doorwaaid
geluk; in Madonna 4 de tochten van ons waaiend bloed; en in Das Tor 4
o, blauer wind. In Madonna nadert waaiend bloed het bloei/stroomcomplex;
in Wacht staat wind naast schemering; in Das Tor wordt wind verbonden
met ‘blauw’.
ruischen in Bloesem 15 is een eerbetoon aan de ‘U’; in Blauwe Tocht III
11 is ruischt uitdrukking van extase en verbonden met ‘stroom’-noties; in
Blauwe Tocht I 6 is ruischende naast verteedering evocatief voor een blije
maar rustige verbondenheid van de gelieven.
Met dit materiaal op de achtergrond is Robijn 8 en uw huid is ruischend duidelijk:
‘aarde’, ‘wind’, ‘aantrekkingskracht’, ‘extase’ is er mede in geïmpliceerd, en de
aardse aspecten worden dan nog ondersteund door roode beuken en wilde rozen.
Wanneer deze woorden gebruikt worden om een ‘gedeeld geluksgevoel’ uit te
drukken, dan impliceert zulks dat op de ik-alleen, zonder inspirerende geliefde, deze
woorden nìet van toepassing zijn. Zo moet de karakteristiek ‘aards’ van dit complex
worden opgevat: het behoort de ‘U’ van nature en in wezen toe, de ‘ik’ mag/kan er
in delen.
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Het delen komt sterk naar voren bij de woorden ‘schrijden’, ‘gang’ en ‘tocht’, die
een waarde van ‘op gezamenlijke wijze handelen’ hebben, waarbij in ‘tocht’ nog
‘hartstocht’ meespeelt - d.w.z. niet hartstocht van de vrouw maar van het gezichtspunt.
Ook hier kan zowel de ‘U’ schrijden’ of ‘gaan’ (Blauwe Tocht I 12 en 17, Bloesem
11 en 14), als de ‘ik’ dóor de ‘U’ (Bloei 3 tweemaal, Madonna 4) als beiden samen
(Bloesem 17 ons warme schrijden, Blauwe Tocht titel en I 10 en II 21).
Deze woorden worden, in dezelfde gedichten, ook zonder meerwaarde gebruikt:
Bloesem 17 schrijdt de nacht en Blauwe Tocht II 9 overluchtse tochten.
De waarde van ‘droom’ fluctueert nog meer: de meeste gevallen staan in Bloesem,
waar ze voor ‘U’ (Bloesem 10 en 14) en ‘samen’ (Bloesem 23 tweemaal) maar ook
voor het landschap (Bloesem 2) worden gebruikt. In Blauwe Tocht II 12 wordt
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het woord zelfs radicaal tegenovergesteld gehanteerd: de kosmiek was een droom,
de ‘U’ is werkelijkheid. Zelfs in Blauwe Tocht I 19 bloesemdroom kan -droom vrijwel
zonder meerwaarde worden geïnterpreteerd, in overeenstemming met het thema van
dit gedicht: de ‘U’ is niet aanwezig, de herinnering is een droom. Ik ben geneigd te
stellen dat ‘droom’ alleen thematisch in enkele verzen meerwaarde heeft (Bloesem
en Blauwe Tocht I) maar dat de waarde niet aan het woord ‘droom’ zelf inherent is.
Anders is het met ‘blauw’.172. In Blauwe Tocht staat de kleur als adjectief bij de
Tocht die de gelieven samen gaan ondernemen; of, als men wil, slaat de titel op de
reis naar de geliefde toe, de wijze van toenadering: zelfs dan heeft Blauwe in strikte
zin met de geliefde te maken.
In Blauwe Tocht I 10 één blauw geluk, dat onze schreden drenkt, in Bloesem 12
blauwen uw oogen bloei - slaat ‘blauw’ eveneens op geliefde of ‘ons’ In Das Tor 4
blauer wind heeft ‘blauw’ betrekking op een gedeelde liefdessituatie.
Naast deze woorden met vrij vaste meer- en chiffrewaarden treden in dezelfde
contexten nog een aantal andere woorden op die het beeld van het complex kunnen
ondersteunen.
Bij de karakterisering van de geliefde spelen haar haren en handen vaak een rol,173.
terwijl het ‘aardse’ aspect kan worden versterkt door het woord ‘wilde’.174. Deze
woorden hebben echter geen meerwaarde, maar plaatsen de meerwaardewoorden in
reliëf.
De drie verschillende meerwaarde-complexen die tot nu toe in deze paragraaf zijn
behandeld (‘bloeien en stromen’, ‘schemer’, ‘gang en tocht’) staan niet geheel en al
op zichzelf, ook al zijn ze typerend voor ‘Droomkristal’. Wanneer we ze alle drie
samennemen, fungeert het totale, grote complex als tegenstelling tot een ander
complex, waarin de woorden weliswaar vaak geen meerwaarde en zeker geen
chiffrewaarde hebben, maar dat toch een gebied van voorkeurwoorden en een bepaalde
groep gevoelens bestrijkt, die in oppositie staan tot het bovenbesproken complex.
Als we dit eerste complex overkoepelend het ‘U’-complex noemen, dan staat
daartegenover een ‘ik’-complex. Tegenover de liefde staat de autarkie van de ik,
tegenover het typisch aardse, warme, zachte, staat het kosmische.
In twee gedichten uit de bundel wordt deze tegenstelling nadrukkelijk uitgewerkt.
Het zijn Wacht en Blauwe Tocht II.
In deze beide gedichten staan aan de kant van de U respectievelijk schemering en
grijzen wind, en hechte hand, aardsch, open dag.
Aan de kant van de ik staan eeuwigheden, firmamenten, der vuren huiverende
wacht, en overluchtsche tochten, regenbogen en maanrivieren. In beide gedichten
verlangt de ik in zijn vermoeidheid naar de rust die de U te bieden heeft (ik ben gans
ontkracht, en ontdaan, afkeerig). Vanuit deze tegenstelling is het begrijpelijk waarom
de ik in Blauwe Tocht II 3-5 zich aardse eigenschappen aanmeet: ik ben zeer aardsch,
ik ben u zeer verwant: / hoort ge, mijn stem werd ruig, / mijn oog gewet aan grijze
horizonten. De kleur ‘grijs’ en het woord aardsch worden hier gebruikt om aan te
geven hoezeer de ik ernaar verlangt zich daadwerkelijk één te kunnen voelen met
het aardse complex.
In Blauwe Tocht III ziet het ernaar uit, dat dat lukt, in een synthese waarin woorden
uit beide complexen naast elkaar worden gezet: ruimte 13 naast boot en de avond
ruischt 11. Ook in Bloesem175. vinden we deze verbinding: firmamenten ruischen
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sterrenbloesems. Dit wekt de indruk dat de tegenstelling tussen beide ‘werelden’ pas
echt kan worden opgeheven als de kosmische ik-wereld geïntegreerd wordt in de
aardse U-wereld.
Meestal blijven ze echter gescheiden. In ‘Ruimteschemer’ viert het kosmisch ik
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triomfen, zelfs in ‘Droomkristal’, een afdeling waarin de vrouw in geen enkel gedicht
afwezig is, zijn er weinig gevallen van echte versmelting. De tegenstelling blijft
bestaan in Invocatio met hitte-noties tegenover koelte176. en in Madonna. De vrouw
blijft vrouw en onbenaderbaar in Virgo, Smaragd en Robijn, waar haar aardse
eigenschappen worden bezongen. In Blauwe Tocht wordt naar een synthese gestreefd,
en alleen in Bloesem en Das Tor wordt die, tot op zekere hoogte, bereikt. De conclusie
uit dit alles is, dat het meerwaarde- en chiffrecomplex waarin de ‘U’ centraal staat,
bij Marsman niet los mag worden gezien van de tegenhanger, het kosmische complex.
Daarom wil ik tot slot over dit laatste complex nog een enkele opmerking maken.
De twee complexen kunnen niet los gezien worden van Marsmans ontwikkeling.
Een kosmisch stadium vindt zijn neerslag in de meeste gedichten uit ‘Ruimteschemer’,
en wordt gevolgd door een ‘U’-stadium, waarin, onder invloed van een aantal duitse
expressionistische dichters, chiffre-waarden worden gebruikt: ‘Droomkristal’. Dit
verklaart waarom het kosmische complex wel meerwaarden en geen chiffren heeft:
Marsman gebruikte die toen nog niet.
Het kosmische complex manifesteert zich met andere poëtische middelen dan het
‘U’-complex. Dit komt bv. tot uiting in de lyrische situatie: een objectieve kosmische
vergroting (Verhevene, Stroom). Het mooiste voorbeeld hiervan, Heerscher, d.d.
1919, staat niet in de bundel.177. Het gaat hier niet zozeer om bepaalde woorden
(‘eeuwigheden, firmamenten, sterren, schemernacht, ruimte, eeuwen, bokaal der
lucht, wereld, al-leven, al-ruimte’) als wel om een thematiek die telkens weer wordt
uitgewerkt. Deze woorden hebben meestal geen meerwaarde: hun betekenis is
toepasbaar in het gedicht. Alleen hun relatie tot de ‘ik’ is anders dan in de
werkelijkheid: vaak zijn ‘wereld’ en ‘firmamenten’ ondergeschikt aan deze ik waardoor ze in het gedicht wel degelijk een bepaalde waarde krijgen die echter m.i.
niet met de naam meerwaarde mag worden aangeduid.178.
In ‘Ruimteschemer’ worden wel de woorden uit het ‘U’-complex gebruikt met
een andere waarde, die van hun betekenis afwijkt, en soms zelfs tegengesteld is aan
de waarde die ze later krijgen in het ‘U’-complex:
Bloei 2 schaduw; Einde 2 schemernacht; Schaduw 11 scheemrende; Vrouw 3 gif
en scheemring; Gang titel, gang 1, bloem 6; Stroom titel en 9 stroomende en 18
stroomde.
Met deze woorden was toen dus al iets aan de hand, ze genoten een bepaalde
voorkeur die hun afwijkend gebruik verklaart - maar pas in hun verbinding met de
vrouw kwam hun meerwaarde vast te liggen.

4 Conclusie
In dit hoofdstuk werden enkele facetten van het woordmateriaal van de Verzen nader
beschouwd. Ik koos de metafoor, omdat de relatie met andere woorden in de tekst,
het effect, het functioneren in de context, juist bij de metafoor moet worden
onderzocht, en de metaforen daarom representatief geacht kunnen worden voor het
materiaal.
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Daartoe was het eerst179. noodzakelijk, het effect van de metafoor in een lyrische
tekst te bestuderen. Uitgangspunt was Reichlings theorie over de woordbetekenis.
Daarna werd de theorie van hen die staande houden dat de metafoor disjunct
functioneert, geconfronteerd met theorieën die de dubbele verwijzing hanteren.
Bezwaren konden zowel tegen monisten als dualisten worden ingebracht. Het kwam
tot een compromis met de werkhypothese180. dat de metafoor in de tekst
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zowel als betekeniseenheid àls disjunct functioneert. De monistische opvattingen
besteden te weinig aandacht aan de niet-toepasselijke betekenisaspecten van het
metaforisch gebruikte woord; de dualistische theorieën signaleren interactie tussen
subject en metafoor (wederzijdse waardebeïnvloeding), maar maken te weinig verschil
tussen wel- en niet-toepasselijke betekenisaspecten. De relatie van toepasselijke
betekenisaspecten met het subject, is een andere dan die welke bestaat tussen de
niet-toepasselijke (sc. niet in eerste instantie toepasselijke) betekenisaspecten en het
subject en vooral de iets wijdere context. Maar een theorie van de metafoor die alle
bestaande metaforen kan omvatten is hiermee nog niet bereikt. Het probleem is
gelegen in de contextuele verhouding, waar vooral de toepassing van de metafoor
als betekenisgeheel van geval tot geval kan verschillen.
In de tweede paragraaf werd geprobeerd tot een indeling van Marsmans metaforen
te komen. Een aantal groepen werd onderscheiden. K.L. Schneiders indeling van
dynamiserende metaforen was t.a.v. de Verzen minder behulpzaam dan zich liet
aanzien. Na verzameling van de vitaliserende metaforen bleek, dat vitalisering één
van de in de bundel meest gehanteerde middelen is om metaforische effecten te
bereiken. Naast deze groep nemen de pejoriserende en synesthetische metafoor een
bescheidener plaats in.181.
Behalve deze indeling naar het effect van de metafoor, werd ook een grammaticale
indeling gehanteerd.182. Vooral ‘van’ in alle vormen183. wordt door Marsman dikwijls
gebruikt. Onder de ‘van’-metaforen dienen twee verschillende typen te worden
onderscheiden. In het ene type is er een onderschikkende relatie tussen subject en
metaforisch gebruikt woord; in het andere type bewerkt ‘van’ identiteit. Er bestaat
grond voor het vermoeden dat Marsman zich van het onderschikkende ‘van’ via het
identificerende ‘van’ naar de ‘is’-metafoor heeft ontwikkeld. Deze laatste treffen we
voornamelijk in de ‘Seinen’ aan. Bij de directe metaforen werd vooral de contextuele
steun onderzocht, waarbij bleek dat deze metafoor meestal niet moeilijk te
interpreteren is. Marsman gebruikt hem trouwens weinig.
De verschuiving vormt de overgang tussen metafoor en metoniem, en werd daarom
in een aparte groep behandeld.184. Belangrijk was hier de constatering dat de
verschuiving, ondanks de verwantschap met de metoniem, metaforisch effect heeft
en daarom niet, als hypallage, onder de metoniemen mag worden gerekend. In de
derde en laatste paragraaf kwamen Marsmans metafoorgebieden aan de orde. Vooral
in ‘Droomkristal’ treffen we een complex van meerwaarden en chiffren aan, dat in
verschillende groepen uiteenvalt. Naast de ‘bloei/stroom’ - groep is er de belangrijke
‘schemer’-groep, en deze twee groepen worden aangevuld door een groep met minder
karakteristieke meerwaarden, waarvan de woorden de meerwaarden en chiffren in
één van beide andere groepen kunnen verduidelijken, versterken, of zelfs aangeven.
Dit totale complex is geworteld in de verhouding tot de vrouw.
Daartegenover staat dan een minder hecht kosmisch complex, dat met andere
poëtische middelen dan meerwaarden en chiffren wordt gepresenteerd. De verklaring
hiervoor moet gezocht worden in Marsmans ontwikkeling: in de kosmische periode
(‘Ruimteschemer’) gebruikte hij nog geen chiffren.
181.
182.
183.
184.

Zie paragraaf 2.1.
Zie paragraaf 2.2.
Waarvan vooral veel met bezittelijk voornaamwoord.
Zie paragraaf 2.3.
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Eindnoten:
1. Zo legt Levin (p. 19) er de nadruk op dat erg veel van de ‘afwijkingen’ van poëtische taal liggen
op het paradigmatische vlak. Selectieregels, aan de toepassing waarvan metaforen dikwijls hun
bestaan danken, zijn hiervan een voorbeeld.
2. Zie paragraaf 1.
3. Zie paragraaf 2.
4. Zie paragraaf 3. De derde en tweede paragraaf spiegelen het onderscheid dat Wellek en Warren
(p. 207) aanbrengen tussen enerzijds de bestudering van de sferen waaruit het beeldmateriaal
voortkomt, en anderzijds het onderzoek van de wijze waarop metaforen/beelden kunnen worden
gebruikt.
5. Weliswaar maak ik hier enkele opmerkingen over betekenis in normaal taalgebruik, maar
hiermeee wil ik geenszins bijdragen tot de betekenisleer, aangezien het doel èn uitgangspunt
hier het taalgebruik in poëzie is. Alleen waar verschillen optreden die poëtisch taalgebruik
beschrijfbaar maken in termen van de afwijking van normaal taalgebruik, is het dienstig een
zijstap te doen.
6. Reichling p. 229.
7. idem p. 230.
8. idem p. 243.
9. idem p. 245.
10. idem p. 247.
11. idem p. 243.
12. idem p. 243. Ingarden meent dat woorden niet direct naar zaken verwijzen. (Vom Erkennen des
literarischen Kunstwerks p. 21-35)
13. Reichling p. 243.
14. sc. ‘toepassen op’, zie Reichling p. 259.
15. Reichling p. 233.
16. idem p. 247.
17. idem p. 257.
18. idem p. 262. Zie paragraaf 1.2 van dit hoofdstuk.
19. idem p. 259.
20. idem p. 235.
21. ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 154 vv.
22. idem p. 155. Op Mooijs ‘dualisme’ ga ik later in.
23. idem p. 156.
24. Dat wil zeggen in ieder geval elk woord dat indirect aan een zaak refereert. Ingarden (Vom
Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 28) onderscheidt 1. namen, 2. verba finita, 3.
functiewoorden (‘is’, of ‘en’, ‘tot’, ‘ieder’, ‘bij’). Deze functiewoorden kunnen niet metaforisch
zijn.
25. Men denke aan de kosmische vergrotingen in ‘Ruimteschemer’.
26. Men denke aan de houding tegenover de vrouw in bv. respectievelijk Vrouw en ‘Droomkristal’.
27. Men denke aan de anecdotische informatie in de ‘Seinen’.
28. Men denke bv. aan het functionele enjambement in de ‘Seinen’.
29. Elk lezen is een vorm van interpreteren.
30. Hoewel geen enkel woord uitsluitend naar de anecdote verwijst; ook anecdotische woorden
zijn polyfunctioneel.
31. De term niet-referentialiteit is van Maatje, p. 9 vv.
32. Dit heb ik eerder betoogd (Het perspectief in ‘Menuet’ p. 172).
33. In de interpretaties is geen afzonderlijke aandacht aan dit herkennen besteed. Ingarden (Vom
Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 18) noemt ook als eerste stap het begrijpen van de
schrifttekens en woordklanken, en tegelijkertijd automatisch van de betekenissen van de woorden.
Zo stelt hij (idem p. 21): ‘Bereits die Beschreibung oder blosse Angabe der Erlebnisse, in welche
wir Worte und Sätze verstehen, bildet eine schwierige Aufgabe, weil wir auf diese Erlebnisse
normalerweise gar nicht achtgeben.’
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34. Het behoeft geen betoog dat die relaties in een roman (wellicht minder intensief) ook aanwezig
zijn.
35). Onder kwasi-werkelijkheid versta ik de ‘werkelijkheid’ in andere literaire werken. De term
‘kwasi’- ontleen ik aan Ingarden Das Literarische Kunstwerk p. 169 vv.
36. Bij bepaalde woorden, meerwaarden en chiffren, waarover in paragraaf 3 van dit hoofdstuk,
speelt zelfs het gebruik in andere contexten een rol.
37. Bv. ‘nacht’ in Bloesem.
38. De overtuigendste argumenten op grond waarvan we hier inderdaad van een verschil mogen
spreken, worden m.i., behalve door Ingarden, geleverd door Lotman Die Struktur literarischer
Texte, o.m. p. 36, p. 55. 86). Ook de artikelen van Mukařovsky zijn in dit opzicht verhelderend.
39. Wheelwright p. 265.
40. idem p. 283.
41. idem p. 266.
42. In Wheelwrights tekst is de hele zin cursief gezet, p. 266.
43. Wheelwright p. 267.
44. idem p. 269. De hele zin is cursief.
45. Overigens lijken deze typen mij niet bijzonder zinvol. Ik noem ze op: 1) twee of meer denotaties
in een symbool - pun, uitgewerkt allegorie; 2) één meaning van een plurisign is denotatief,
andere meanings zijn connotatief; 3) plurisign kan puur evocatief zijn, zonder referentie, niet
denotatief. Mij komt dit meer voor als een opsomming van mogelijkheden dan als typering.
46. Het behoeft geen betoog dat hier alléén de metafoor in literatuur, en met name in poëzie wordt
bestudeerd. Wellek en Warren stellen (p. 196) duidelijk: ‘We must distinguish metaphor as “the
omnipresent principle of language” (Richards) from the specifically poetic metaphor’. Mooij
doet dit m.i. te weinig. Weliswaar haalt hij zijn voorbeelden allemaal uit de literatuur, maar zijn
beschouwing als geheel is in eerste instantie gebaseerd op een colloquiale metafoor ‘De Rijn
is een riool’, die niet in een literaire tekst maar in Vrije Geluiden voorkwam (‘metafoor en
vergelijking in de literatuur’ p. 123 noot 8).
47. Ik noem hier en in het vervolg, met Mooij, het woord waar het metaforisch gebruikte woord
(‘riool’) betrekking op heeft, het subject van de metafoor (‘Rijn’). De relatie met het subject is
niet aanwezig bij directe metaforen, die immers geen expliciet subject hebben. Brooke-Rose
neemt voor deze gevallen een impliciet subject aan. Zie 2.2.3.
48. Zo merkt Shibles (p. 16) op: ‘In one aspect the problem of the nature of metaphor is the problem
of what any word is. It is a word or expression which has complex uses and relations just as
any other word’ (curs. van mij). Overigens beschouwt Shibles de metafoor als een kunstvorm
überhaupt (p. 1), die dan ook apart zou moeten worden gedoceerd als één van de kunsten (p.
2). Ook de wiskunde maakt bv. gebruik van metaforen: een driehoek is een metafoor (p. 4).
Met een dergelijk ruime opvatting van de metafoor (die zijn boek, een verzameling van literatuur
over de metafoor, wel ten goede komt), kan ik weinig beginnen.
49. Om deze reden ga ik niet in op het boek van Pongs. De metafoor wordt door Pongs gedefinieerd
als naamsoverdracht naar analogie; het beeld als het in woord brengen van een oerbeeld, een
zielsbelevenis (p. 23-24). Primair is het Pongs te doen om de houding van de dichter/mens
tegenover de verschijnselen buiten hem, en de wijze waarop die houding in metafoor of beeld
wordt uitgedrukt: de gevoelsmetafoor (zie hierover Stutterheim Het begrip metaphoor p.
268-311).
50. ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 123.
51. Ik heb deze indeling van Mooij (p. 138) overgenomen en verwijs naar zijn artikel voor wie een
overzicht van de verschillende theorieën behoeft.
52. Reichling vond, in grote lijnen, navolging bij Stutterheim en Bomhoff.
53. Zie ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 133-34; Stutterheim Het begrip Metaphoor p.
339-40; en Bomhoff p. 59-60.
54. Bomhoff sluit zich bij Reichling aan, en voegt eraan toe dat er in de metafoor niet alleen een
semantisch onderscheid aanwezig is tussen twee niveaus van betekenis, maar tegelijk een
logische oppositie op het ene niveau (p. 62).
55. Andere monisten doen dat evenmin. Guépin spreekt bv. wel van interactie, maar hij vat dat
proces op als een wederzijds afschermen van eigenschappen van zowel subject als metafoor
(Guépin p. 3, 5, 8). Matthews benadert de metafoor op transformationeelgeneratieve wijze,
maar zijn betoog voegt niets wezenlijks toe aan dat van de andere monisten (Matthews p. 424).
56. ‘The metaphorical twist’ p. 293.
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57. Mijn samenvatting houdt noodzakelijk een vereenvoudiging in van Beardsley's theorie. Ik kan
er helaas niet uitvoeriger op ingaan (men zie ‘The metaphorical twist’ p. 294) en verwijs naar
Mooij's artikel.
58. Zie ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 135, en ‘The metaphorical twist’ p. 294 en
302.
59. Zo stelt Hester, die door Mooij bij de dualisten gerekend wordt (‘Metafoor en vergelijking in
de literatuur p. 129 noot 23) ook dat de “impliciete” (directe) metafoor herkend wordt op basis
van letterlijke onjuistheid. Dat een metafoor optreedt “cannot be known within the poem. Such
a metaphor is recognized by its tension with our body of knowledge.”’ (p. 26) Maar dàt een
metafoor optreedt is toch juist alleen in het gedicht te zien? En zowel de letterlijke als de
figuurlijke aspecten zijn toch alleen met behulp van de context, in die context, te bepalen? Men
vraagt zich af waarom deze denkfout juist naar aanleiding van de metafoor wordt gemaakt. De
verklaring zou wel eens gelegen kunnen zijn in het feit dat de metafoor een verband legt dat in
de werkelijkheid juist niet gegeven is. (Ook Mooij meent dat juist de metafoor argumenten zou
leveren tegen handhaving van het autonomistische standpunt, ‘Metafoor en vergelijking in de
literatuur’ p. 151-157).
60. Op p. 327-328 van Het woord blijkt Reichling zich, in het voorbeeld van Jantje en de pap, ervan
bewust te zijn dat de werking van de metafoor berust op de functie van de niet-toepasselijke
betekenisaspecten.
61. Black p. 291-292.
62. Zo merkt Khatchadourian terecht op (p. 231) dat ‘similarity’ en ‘analogy views’ ‘do suffer from
a fundamental defect or limitation. They minimize the dissimilarities, disanalogy or other froms
of contrasts or antithesis that appear to be present to some extent in all metaphors.’
63. Bomhoff p. 61. Verwarring treedt overigens wel op, want Bomhoff noemt het subject het
‘vehikel’, terwijl Wellek en Warren (p. 207) juist de metafoor ‘vehicle’ noemen, evenals Shipley
(p. 268). Teneinde deze verwarring te voorkomen zal ik over subject en metafoor blijven spreken
- waarbij met metafoor zowel het geheel Schuimende morgen, de stad is een fort kan worden
bedoeld, als het metaforische woord (Schuimende, fort) alleen, tenzij verwarring op zou kunnen
treden.
64. Mooij gaat hier uitvoerig op in, ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 127-128.
65. Henle p. 179. Beardsley's bezwaren tegen Henle (‘The metaphorical twist’ p. 296 vv.) worden
door Mooij (p. 142-143) weerlegd.
66. ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 141. Hermans' metafoor komt uit Het behouden
huis (Amsterdam 1960) p. 75.
67. ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’ p. 150.
68. Of nu het woord of de betekeniseenheid in dat woord naar een zaak verwijst, blijft hier verder
buiten beschouwing.
69. Khatchadourian wijst er terecht op dat er metaforen bestaan ‘whose whole effect lies in the
contrast’ (p. 232).
70. Mooij acht dit punt terecht van belang. Zie Das Tor.
71. Khatchadourian merkt op (p. 227): ‘Most of the views that are in currency regarding the nature
of metaphor logically rest on an unquestioned common assumption: namely, that all metaphors
have a common nature, so that a single account of all metaphors will be adequate.’ Hij probeert
dan ook in zijn artikel aan te tonen ‘that different accounts will fit different metaphors, that no
single account lays bare the nature of all utterances that we commonly call metaphors.’
72. In de interpretaties treft men geregeld deze parafrase aan van een metafoor: ‘A is (als) B’. Met
‘is (als)’ wordt nadrukkelijk niet bedoeld, dat de metafoor een impliciete vergelijking zou zijn,
of dat alleen de disjuncte aspecten kunnen worden geïnterpreteerd. ‘Is (als)’ wordt gebruikt als
korte formule voor het feit dat zowel een aantal (‘(als)’) àls alle (‘is’) betekenisaspecten dienen
te worden toegepast.
73. Zie het glossarium.
74. Zie paragraaf 2.1.
75. Zie paragraaf 2.2.
76. Zie paragraaf 2.2.
77. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
78. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
79. Zijn indeling in deze typen is op verschillende criteria gebaseerd: enerzijds (de vier eerste
groepen) op effect, anderzijds op materiaal.
80. Der bildhafte Ausdruck p. 71.
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81. idem p. 72.
82. Gesang der Abgeschiedenen 1-2 (p. 78-79).
83. In einem verlassenen Zimmer 11-12 (p. 14-15). Deze voorbeelden staan in Der bildhafte Ausdruck
p. 143.
84. Der bildhafte Ausdruck p. 73.
85. Im roten Laubwerk voll Gitarren 13-14 (p. 10-11). Het voorbeeld staat in Der bildhafte Ausdruck
p. 145.
86. Der bildhafte Ausdruck p. 74.
87. Der Spaziergang 2 4 (p. 25). Het voorbeeld staat in Der bildhafte Ausdruck p. 145.
88. Der bildhafte Ausdruck p. 76.
89. Schneider merkt dan ook op. p. 76: ‘Die dynamisierende Metapher kann somit als eines der
Hauptwerkzeuge gelten, die Heym zum Ausdruck seines animistischen Welterlebnisses
gebraucht. Durch die Umsetzung von Sein in Werden und Geschehen, wie sie die dynamisierende
Metapher bewirkt, erhält die Dichtung Heyms ihr eigenartige dämonischvisionäres Gepräge.
Die dynamisierende Metapher löst durch die Verunklärung oder Verdrehung der
Kausalzusammenhänge das Bild der Wirklichkeit in radikaler Weise auf und verwandelt die
Welt in eine Art chaotischen Urzustand. Doch mit dieser Wirklichkeitsumformung geht [...]
eine Umwertung einher, insofern mit der Umdeutung von passivem Verhalten der Erscheinungen
zu aktivem Verhalten den toten Dingen ein Eigenleben, also auch die Möglichkeit feindseligen
Verhaltens gegen den Menschen zugesprochen wird. Die Wirklichkeit ist nicht mehr der
selbstverständliche und unveränderliche Hintergrund menschlichen Lebens, sondern eine
Gegenwelt, zu der nur ein gespanntes und wachsames Verhältnis möglich ist. Die dynamisierende
Metapher ist also umformend und umwertend. Zu den Auswirkungen, die sich aus dem Gebrauch
der dynamisierenden Metapher ergeben, gehört weiterhin auch die Deformierung der
Erscheinungen, die ein wesentliches Merkmal der Dichtung Heyms ist.’
90. Zie paragraaf 2.2.1. Het leek mij zinloos de vitaliserende metaforen met ‘van’ in deze lijst op
te nemen, omdat de lijst dan onnodig lang en tot op zekere hoogte dubbelop zou worden.
91. De aanhalingstekens zijn aangebracht omdat het effect van deze metafoor in de Verzen zelden
pejoriserend is.
92. Der bildhafte Ausdruck p. 65-66 en 67-71.
93. idem p. 67.
94. idem p. 140.
95. idem p. 143.
96. Dit beeld staat tussen haakjes.
97. F.J. Schneider p. 38: ‘Diese Zurückführung auf der zugrunde liegende Synästhesie kann uns in
manchen Fällen das Verständnis einer Metapher erleichtern’. Overigens is de synesthesie een
van de kenmerkende eigenschappen van symbolistische poëzie- en allerminst van
expressionistische.
98. Der bildhafte Ausdruck p. 83.
99. Zie hoofdstuk III 2.
100. Der bildhafte Ausdruck p. 81.
101. idem p. 83.
102. idem p. 135.
103. Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
104. Nu lijkt de synesthetische metafoor mij daartoe ook bijzonder ongeschikt, zou ik tegen Schneider
willen aanvoeren. (Schneider p. 136)
105. Zie hoofdstuk II 2.2.1. Het zijn er niet veel: Verhevene 4 schedeltent; Bloei 2 waaierbloem;
Bloei 6 hemelbruggen; Bloei 7 maanzeil; Bloei 8 stroomlijf; Einde 3 schemernacht; Bloesem
15 sterrenbloesems; Blauwe Tocht I 19 bloesemdroom?; Blauwe Tocht II 12 maanrivieren;
Invocatio 11 heuvelflanken; Weimar 4 vleermuisschaduwen. Al deze samenstellingen kunnen
geparafraseerd worden als een metafoor: ‘schedel is (als) tent’ en ‘flanken zijn (als) heuvels’.
Zowel het eerste als het tweede lid van de samenstellingen kan metaforisch zijn.
106. Brooke-Rose p. 146-205.
107. Brooke-Rose p. 148.
108. idem p. 150.
109. idem p. 146.
110. idem p. 161.
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111. Brooke-Rose klassificeert elk miniem verschil. Mij is het echter niet te doen om een complete
klassificatie van Marsmans metaforen, alleen om het signaleren van bepaalde procédés en
effecten. Zo zou ik onder verbale metaforen moeten onderscheiden:
a. De metafoor in de persoonsvorm: Potsdam 19-20 hamerslagen / schrijden door de straat;
b. de metafoor via de persoonsvorm: Amsterdam 1 De maan verft een gevaar;
c. de metafoor via het gezegde: Bazel 13-15 de stad is bedolven / onder het haar / van de zon;
en wellicht nog andere. Het nut van een dergelijke indeling lijkt me voor dit onderzoek gering.

112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.

Een bezwaar dat tegen Brooke-Rose's boek kan worden ingebracht, is dat ze vaak haar indeling
op parafrasen baseert: bv. ‘In [...] “she is the flower of beauty” [...] the preposition stands for
a verb of producing and the relationship is verbal’ (p. 152).
Zo zou ik dan Bloei 4 roep der handen moeten ‘herschrijven’ als ‘handen roepen’ en deze
metafoor verbaal noemen, in plaats van te concluderen dat handen metonymisch staan voor
‘mij’, èn dat met roep een synesthesie wordt bewerkt.
Een algemener bezwaar geldt Brooke-Rose's terminologie. Zo wordt het metaforische proces
met het woord ‘replacement’ aangeduid. A wordt ‘vervangen’ door B in een metafoor A = B.
Bv.: ‘In metaphor B can replace A altogether, leaving us to guess it, or it can be linked to A by
an enormous variety of complex grammatical and syntactical means of expression.’ (p. 14).
Ook bij niet-directe metaforen, waar van geen ‘vervanging’ sprake kan zijn omdat het subject
genoemd wordt, spreekt Brooke-Rose van ‘replacement’. Ook de term ‘identification’ is
ongelukkig: ‘In my study, any identification of one thing with another, any replacement of the
more usual word or phrase by another, is a metaphor’, definieert Brooke-Rose op p. 17. Bij
vitaliseringen en synesthetische metaforen e.d. is er, meen ik, geen sprake van identificatie: de
morgen in Vlam is niet ‘schuim’ maar Schuimende. Bij bezielingen wordt dit probleem nog
groter omdat daar geen identiek object wordt genoemd, men zie bv. Robijn 9-10 den moed /
der roode beuken: wordt daar beuken geïndentificeerd met een persoon die moedig is? Of
Blauwe Tocht 1 18 der linde groene ademing: linde zou op grond van ademing een mens (of
dier) vervangen, wat absurd is, gegeven de combinatie met groene. Bovendien gaat ook het
auditieve effect van ademing in een identificatie verloren. Een laatste bezwaar geldt
Brooke-Rose's normatieve standpunt. Zij houdt bv. niet van het metaforisch adjectief: de functie
is niet precies genoeg, het zweeft te veel tussen nomen en verbum in (p. 247). ‘Discreetly used,
it may be forceful and effective’ (p. 248). Zo worden ook (p. 265 vv.) de gevaren opgesomd
van de uitgewerkte (‘prolonged’) metafoor.
Ondanks deze bezwaren, die niet essentieel zijn, is haar boek zeer bruikbaar, vooral omdat het
uitgangspunt, in tegenstelling tot de meeste theoretische verhandelingen over de metafoor, in
de teksten zelf gelegen is.
Gewone genitiefrelaties worden hier uiteraard niet genoemd.
Blauwe Tocht I 6 verteedering der harten is een metoniem.
Blauwe Tocht II 14 het tasten mijner enkels is een metoniem.
Kan ook als metoniem worden opgevat.
Kan ook als metoniem worden opgevat.
Vaak wordt van gecombineerd met een bezittelijk voornaamwoord. Vb. Einde 3 de steilte van
mijn schemernacht, waar de constructie gesplitst kan worden in twee metaforen ‘steilte van
schemernacht’ en ‘mijn schemernacht’. Hier moet het effect omwille van de indeling wel worden
gesplitst.
Madonna 4 de tochten van ons waaiend bloed is een metoniem.
Zie 2.1.1.
Zie 2.1.2. en 2.1.3.
Zie 2.2.3.
De volgorde van subject en metafoor doet er in deze gevallen niet toe. In Vlam staat de metafoor
schalen eerst genoemd, in Vrouw het subject hemel.
Meestal zal de metafoor eerst genoemd worden, bij der is dit altijd het geval. Een benoeming
van het effect van deze metaforen heeft weinig zin. Einde 5 bokaal der lucht is een evidente
concretisering, maar voor Bloesem 10 droom der wimpers is het moeilijk een passende benaming
te vinden.
De grensgevallen zijn ook opgenomen bij de eerste groep.
Kennelijk doet een substantivisch naam woordelijk deel (Berlijn) stelliger aan dan een
adjectivisch naamwoordelijk deel (Robijn).
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125. Brooke-Rose p. 24: ‘a direct statement that A is B, which is authoratative in tone and even
didactic. It is so direct that it can be used for highly original methapors [Berlijn] or paradoxical
equations [Bazel]’.
126. Brooke-Rose p. 26.
127. idem p. 27.
128. Die zij minder gelukkig ‘qualifying phrase’ noemt (p. 36).
129. Overigens wil ik hiermee niet zeggen dat een eenduidig subject in alle gevallen gevonden moet
worden. Brooke-Rose doet dat m.i. te vaak.
130. Brooke-Rose p. 40.
131. Brooke-Rose acht het bezittelijk voornaamwoord zelfs de meest bevredigende wijze om de
directe metafoor te introduceren (p. 46).
132. Volgens één van de mogelijke interpretaties.
133. Volgens één van de mogelijke interpretaties.
134. Zie de betreffende interpretaties.
135. Marsmans metoniemen worden niet apart besproken. In alle gevallen zijn zij doorzichtig (Vlam
2 mijn - lach), daar in plaats van de persoon het in de context relevante aspect van die persoon
wordt genoemd.
136. Wellek en Warren p. 194.
137. Wellek en Warren p. 194.
138. Preminger p. 358.
139. Lausberg p. 75.
140. Lausberg p. 77.
141. Lausberg p. 75.
142. Lausberg p. 76-77.
143. Ook ritmische factoren verklaren ze niet, behalve misschien in Virgo.
144. Dit vormt ook een argument om ze niet als metoniem op te vatten.
145. Ondanks de geconstateerde relaties.
146. Men denke aan het grote aantal verschuivingen dat we onder Trakls kleurmetaforen hebben
aangetroffen, van het type Unterwegs 12 die rote Stille deines Munds (p. 46). Zie hoofdstuk III
2.2.4.
147. Khatchadourian wijst op het probleem (p. 234), dat sommige metaforen geen enkele analogie
vertonen met hun ‘subsidiary subject’ - metaforen die bv. gevoelens van de auteur, emoties,
houdingen (‘attitudes’) aangeven ten opzichte van het ‘principal subject’ en die emoties in de
lezer oproepen. Khatchadourian bedoelt dat de betekenis van het ‘subsidiary subject’ (het
metaforisch gebruikte woord) niet meer meespeelt en vestigt hier dus m.i. de aandacht op
chiffren en meerwaarden.
148. En dat moet ook, het gaat niet aan de specifieke meerwaarde van een bepaald woord te bepalen
met als bewijsvoering hetzelfde woord uit een ander gedicht. Toch is dit een lastige zaak, vooral
bij chiffren. Zo hebben Mautz en Schneider bij het onderzoek naar Trakls kleurmetaforen wel
alle gevallen waar die kleuren voorkwamen, bijeen genomen en daaruit geconcludeerd wat het
chiffre-woord kennelijk voor Trakl betekent, waar het voor staat. Deze aanpak is gerechtvaardigd,
mits daarna de toepassing van die kennis in het afzonderlijke gedicht niet vanzelfsprekend is
en de interpretator ruimte openhoudt voor de mogelijkheid dat het chiffrewoord hier misschien
anders is toegepast. Zo is bv. Einde 3 schemernacht niet op één lijn te stellen met Invocatio 12
de hartslag van den schemer.
149. Killy Über Georg Trakl p. 18.
150. Een aantal door Marsman gebruikte meerwaarden vallen buiten deze combinaties, zoals vlag,
en de kleuren geel, groen, ev. bruin. Voor de kleuren zie hoofdstuk III 2.2. waar ze in verband
met Trakls kleurgebruik werden gebracht.
151. Zo bespreken Wellek en Warren (p. 209) een onderzoek van Caroline Spurgeon waarin, aan de
hand van het grote aantal woorden in Hamlet dat uit het gebied ‘ziekte’ komt, wordt aangetoond
hoe de thematiek van dit stuk daardoor wordt onderstreept: heel Denemarken is ziek.
152. Grimm Gottfried Benn p. 40: ‘hat sich aber aus der Interpretation ergeben, dass die Farbe Blau
nicht nur die einzelnen Vorgänge der Vermischung, der Halluzination, des Eingehens ins
Animalisch-Vegetative und den Bereich der Kunst zu bezeichnen vermag, sondern auch in der
Lage ist, dies alles in seiner Gesamtheit zusammenzufassen.’
153. Gottfried Benn p. 85.
154. Dezelfde woorden zonder deze specifieke meerwaarde (bv. Schaduw 9 ruischeling) zijn niet
bij het materiaal betrokken.
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155. Geen chiffrewaarde hebben Schaduw 11 scheemrende kruiseling; Vrouw 3 gif en scheemring;
Einde 3 schemernacht.
156. Niet met ‘schemer’ verwant is ‘schaduw’ in Bloei 2, Stroom 3, Schaduw titel, Potsdam 4.
Woorden als ‘duister’ (Behalve Verhevene 20; Stroom 11; Wacht 1 en Virgo 6 ook Blauwe
Tocht III 6, Madonna 3 en Nachttrein 8) en ‘donker’ (Bloei 5, Bloesem 3 en 5; Invocatio 2, 18;
en ev. Delft 4 en 15) zijn hier niet bij opgenomen, hoewel ze in ‘Droomkristal’ verwant aandoen
(Invocatio en Madonna!), omdat de gevallen waar deze waarde niet geldt, in de bundel
overwegen. Hoewel er weinig materiaal is, neig ik toch tot de mening dat de woorden ‘duister’
en ‘donker’ in de ‘Droomkristal’-periode een totaal andere waarde krijgen dan ze daarvoor
hadden.
157. ‘grijs’ heeft geen meerwaarde in Bloesem 18 en Potsdam 27.
158. Schaduw 9 ruischeling blijft hier buiten, hoewel het wel vreemd aandoet dat juist dit woord zo
oninterpretabel is. Er was toch kennelijk iets mee aan de hand.
159. Niet bij het materiaal opgenomen zijn Gang titel en 1, Potsdam 1, 5 en 20.
159. Niet bij het materiaal opgenomen zijn Gang titel en 1, Potsdam 1, 5 en 20.
160. Hierbij is niet opgenomen Weimar 2 droomen.
161. Hierbij niet Vrouw 6 blauwe haren en Berlijn 7 blauw paard van Marc, hoewel in het laatste
geval ‘blauw’ een meerwaarde heeft die waarschijnlijk verwant is met de chiffrewaarde, in
zoverre dat het hier evident positief geladen is - toch maakt de relatie met Marcs blauwe paarden
de chiffrewaarde dubieus.
162. Niet hierbij opgenomen is Gang 6 bloem. Wel is er verschil tussen ‘bloeien’, dat al wel
meerwaarde heeft in Bloei, en ‘bloem’ dat wel vaak wordt gebruikt (met voorkeur) maar dat
nog geen vaste meerwaarde heeft.
163. ‘Boot’ heeft geen meerwaarde in Hiddensoe 1 en Val 22?. ‘Stromen’ heeft niet déze meerwaarde
in Stroom titel en 4 en 9; en Bazel 2, hoewel in Stroom al wel te zien is dat het om een
voorkeurwoord gaat.
164. Voor Marsman gold de meerwaarde waarschijnlijk sterker dan in een bepaald gedicht vaak
blijkt of kan blijken.
165. Zie 1.2.2.1.
166. Hier moet men bedenken dat ‘wij’ in Madonna twee gelieven zijn, en niet ‘Madonna + ik’.
167. In latere gedichten wordt de ‘boot’ ook in verband met de ‘dood’ gebracht. De Gescheidenen
(Penthesileia) is hiervan een goed voorbeeld omdat het de twee motieven ‘coïtus’ en ‘dood’
met elkaar verbindt. Een aanzet van deze verbinding is in de Verzen al wel aanwezig in Bloei
8 stranden en Das Tor 11 zerschellen.
168. In latere verzen (Penthesileia) wordt ‘schemer’ ook ‘losser’ gebruikt dan in de Verzen het geval
is. Bv. Penthesileia 2 schemerdal; De Gescheidenen 3 een schemering die aan den dood ontsteeg!
Zie echter ook De blanke tuin 5-6 't scheemrend woord / van uw erbarmend zwijgen en 11 en
uwer oogen scheemrende anemonen.
169. Wacht 8, Bloesem 11 en 16; Blauwe Tocht I (5 en)17, Invocatio 10 en 15, Madonna 12.
170. Zie hoofdstuk III 2.1.
171. Zie de interpretatie van Das Tor noot 10.
172. In later materiaal, uit Penthesileia en Paradise Regained, verliest ‘blauw’ de chiffrewaarde
enigszins: De vrouw met den spiegel 11-13 zoo staat gij, / koud, en onberoerd / binnen den
blauwen nacht; De vrouw van de zon 6 de blauwe muren van het licht; ‘Paradise Regained’ 3
blauwe bergen van den morgen en 13 de morgen en nacht twee blauwe matrozen.
173. ‘Haar’: (Verhevene 5 en 20, Vrouw 6); Smaragd 15; Blauwe Tocht I 15 Invocatio 1 en 17;
Madonna 3 (en Bazel 14).
‘Hand’: (Vrouw 5, Bloei 4) Bloesem 16; Blauwe Tocht I 16; Invocatio 9; Madonna 9 en das
Tor 3 en 8.
174. ‘Wilde’: Smaragd 10; Robijn 10; Blauwe Tocht II 15; Invocatio 2 en 18.
175. In latere gedichten (Penthesileia) treffen we deze versmelting steeds meer aan. Dit is in
overeenstemming met het hieronder over Marsmans ontwikkeling opgemerkte: een nauwe
verbinding tussen twee motieven kan pas ontstaan nadat beide motieven stuk voor stuk autonoom
zijn uitgewerkt.
176. Het zou het beeld vereenvoudigen als er een tegenstelling ‘nacht-dag’ bestond, maar Blauwe
Tocht II 18 uw open dag en bv. Bloesem 8 als gij den avond om uw schouders plooit bewijzen
dat het ‘ik’ - en ‘U’-complex niet een ‘nacht - dag’-tegenstelling omsluiten.
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177. Ik denk omdat Marsman het te ‘Van den Bergh-achtig’ vond. Desondanks lijkt het mij meer
kwaliteit te bezitten dan Verhevene, waaruit hij in latere versies overigens het middenstuk heeft
geschrapt (zie VI 2.2.).
178. Wel gebruikt Marsman in deze gedichten woorden die naar meerwaarde op weg zijn, kostbare
materialen: Vlam 5 opalen dag; Vrouw 8 ivoor ovaal; Stroom 8 ivoren vlak; Bloesem 4 paarlen
licht; Bloesem 9 nachtelijk ivoor; Robijn 1 voorhoofds elpenbeenen welven; Nachttrein 8
diamanten duisternis.
179. Zie paragraaf 1.
180. Een hypothese die in de interpretaties vele malen werd bevestigd.
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V Literaire werkelijkheid
1 Lyrische situatie
Aan de lyrische situatie in het gedicht kunnen, als belangrijkste twee
structuurelementen, de anecdote en de presentatie worden onderscheiden.
Het anecdotisch materiaal bepaalt de aard van de gepresenteerde ‘werkelijkheid’.
Tot de anecdote behoren personen, scène, en handeling.
Ingarden stelt
‘dass Menschen und Dinge in einem lyrischen Gedicht nur mit einigen
wenigen ganz einfachen, aber ins Auge fallenden oder irgendwie
bedeutsamen Zügen gezeichnet werden, während alle Einzelheiten, die
zur Festlegung der Situation nicht unentbehrlich sind, weggelassen werden.
Sie zeichnen dabei die betreffenden Gegenstände nicht in dem, was für
sie selbst charakteristisch ist, sondern verleihen ihnen nur einen - meist
emotionalen - Aspekt, welcher aus dem Verhältnis des lyrischen Subjekts
zu ihnen entspringt, was also für dieses Subjekt von Bedeutung ist und
einen Ausdruck dieses Verhältnisses bildet. Wie das Subjekt die
Gegenstände seiner Umwelt sieht und fühlt, so spricht es über sie, so
zeichnet es sie auch. Und es sieht sie und fühlt sie nur in dem, was für das
in ihm keimende Erlebnis ausschlaggebend ist. Die auf diese Weise
entworfenen Gegenstände der Umwelt des lyrischen Subjekts spielen im
ganzen der gegenständlichen Schicht des lyrischen Gedichts die Rolle
einer Anregung und eines Hintergrundes, aus dem die Erlebnisse und
insbesondere die Gefühle des lyrischen Subjekts hervorwachsen. Diese
Gefühle werden gewöhnlich gar nicht mit Worten genannt oder irgendwie
sonst erwähnt, sondern sie werden sozusagen vor dem Leser vermittels
der Ausdrucksfunktion der gesprochenen Sätze persönlich hervorgerufen;
sie lassen sich von ihm fühlen’.1.
Aan de in het lyrische gedicht gepresenteerde werkelijkheid onderscheidt Ingarden
vier bestanddelen:
‘a. die vom lyrischen Ich ausgesprochenen Sätze, bzw. Worte, welche
das Gedicht ausmachen, bzw. genauer gesagt, in ihm bloss “angeführt”
werden, b. das lyrische Subjekt (Ich.), c. das, wovon in den Sätzen des
Gedichts die Rede ist und d. alles, was diese Sätze vom seelischen und
geistigen Leben und von der psychischen Struktur des lyrischen Ich
ausdrücken’.2.
Hoewel ik dit in de interpretaties niet expliciet heb vermeld, maakt de presenterende
instantie, het gezichtspunt, uiteraard ook deel uit van de anecdote: ‘er is een ik/hij’
enz. Ingarden meent ook dat dit zo is:

1.
2.

Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 278-279.
idem p. 275.
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‘Das lyrische Subjekt ist ein rein intentionaler Gegenstand, der durch
den gesamten Inhalt der zu dem betreffenden Gedicht gehörenden Sätze
und durch ihre Ausdrucksfunktion intentional entworfen wird und einen
auf diesem Weg in dem betreffenden Gedicht dargestellten Gegenstand
bildet.’3.

3.

idem p. 274.
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Toch is de presenterende functie van het gezichtspunt belangrijker dan de anecdotische
functie. De anecdote vormt in het gedicht altijd een ad-hoc-structuuraspect, dat zich
onttrekt aan de mogelijkheid van abstraherende uitspraken. De verhouding tussen
anecdote en presentatie is immers in iedere lyrische tekst een andere. Hoe essentieel
deze verhouding voor het specifieke gedicht ook is, toch geeft de anecdote weinig
concrete aanknopingspunten ten aanzien van een onderzoek naar de lyrische situatie
in poëzie in het algemeen.
Met de presentatie is het anders gesteld, zoals ik hieronder hoop aan te tonen.

1.1 De lyrische situatie in de bundel
De vragen, die naar aanleiding van de lyrische situatie van elk gedicht uit de Verzen
werden gesteld, hadden betrekking op een aantal structuurelementen die inderdaad
kenmerkend bleken voor die situatie. Ik zal nu eerst een samenvattende karakteristiek
geven van de lyrische situatie in elk van de afzonderlijke gedichten. Daarna moet
het mogelijk zijn de structuuraspecten die de lyrische situaties in het corpus bepalen,
in een theoretisch kader te passen, om vervolgens te komen tot een indeling van
structuurelementen die bepalend zijn voor de lyrische situatie in poëzie in het
algemeen.4.
In de Verzen troffen we een aantal kenmerken aan, die gegroepeerd kunnen worden
in zeven verschillende rubrieken:
1. De afstand van het gezichtspunt: presenteert het gezichtspunt van binnenuit of
van buitenaf? Uiteraard moet de term ‘objectief’ hier relatief worden opgevat:
in feite wordt een gedicht altijd subjectief gepresenteerd. Binnen deze
subjectiviteit doen zich echter verschillende gradaties van subjectiviteit voor,
die zich met behulp van het begrippenpaar ‘subjectief’ en ‘objectief’ enigszins
laten onderscheiden.
3. Manifesteert het gezichtspunt zich in de eerste of derde persoon, is het gedicht
een ‘ik’-gedicht of een ‘hij’-gedicht?
4. Wanneer het gaat om een ‘hij’-gedicht, is het gezichtspunt dan auctoriaal - in
welk geval de ‘hij’ protagonist en geen gezichtspunt is - of personaal?
5. Wanneer het gaat om een ‘ik’-gedicht, is deze ‘ik’ dan impliciet of expliciet?5.
6. Wanneer het gezichtspunt expliciet is, presenteert het zich dan direct of indirect?
7. Is er buiten de ‘ik’ nog een aangesproken persoon of niet?
Men ziet, dat de rubrieken 4 en 5 elkaar wederzijds uitsluiten, al naar gelang van het
antwoord op de derde vraag. Hetzelfde geldt voor de rubrieken 4 en 7 - hoewel een
lyrische situatie waarin een ‘hij’ en een ‘U’ optreden mogelijk is, wanneer een directe
rede wordt gebruikt.
In de samenvattende karakteristiek van de gedichten uit het corpus die hieronder
volgt, worden dientengevolge niet telkens alle zeven vragen beantwoord. De
samenvatting verwijst stilzwijgend naar de interpretaties.

4.
5.

Zie paragraaf 1.2.
Een impliciet ‘hij’ is ondenkbaar.
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Vlam
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: Schuimende morgen van buitenaf; 2-5 van binnenuit.
Betrokkenheid: subjectief (Schuimende 1; vuren, drinkt, opalen).
Persoon: ‘ik’.
Expliciteit: expliciet (mijn 2).
Directheid: indirect ik (mijn vuren lach 2).
‘U’: -

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

384

Verhevene
1. Afstand: van buitenaf, de gedachten van de protagonist worden niet
gepresenteerd.
2. Betrokkenheid: objectief, behalve de directe rede in 11-12, en volmaakt 15.
3. Persoon: 3e.
4. Auctoriaal.
6. Directheid: direct (hij 18).
7. hemel en aarde kunnen, binnen de directe rede, als ‘U’ worden opgevat.

Vrouw
1. Afstand. De afstand wisselt: van buitenaf 2-3; 6-9; van binnenuit: 1, 4-5; 10.
Deze wisseling komt overeen met de ontwikkeling van thema en tijd.
2. Betrokkenheid: subjectief - geen beschrijving van, maar persoonlijke visie op
de vrouw.
3. Persoon: 3e.
5. Expliciteit: expliciet ik.
6. Indirect: mijn vale handen 5. Zie echter wij 2.
7. ‘U’: uw 6, 8, 9. Ook van de vrouw worden alleen lichaamsdelen genoemd,
overeenkomstig het thema.

Stroom
1.
2.
3.
4.
6.

Afstand: van buitenaf. Het innerlijk van de protagonist wordt niet gepresenteerd.
Betrokkenheid: objectief - behalve 9-10.
3e persoon.
Auctoriaal.
Indirect: zijn 1, 8, 10, 11, 16, 18.

Bloei
1. Afstand. Van binnenuit: het vers behandelt niet de vrouw maar de relatie van
het gezichtspunt met haar.
2. Betrokkenheid: subjectief (meerwaarden), O 1 en o 8.
3. Eerste persoon.
5. Expliciet.
6. Indirect: mijn 3, enz.
7. ‘U’: ambigu, ‘vrouw’ 1, 9 kan zowel 2e als 3e persoon bedoelen.
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Einde
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van binnenuit.
Betrokkenheid wisselt in de geleding van het vers: 6-7 zijn objectiever.
Eerste persoon: ik 4
Expliciet.
Direct: ik 4.
‘U’: -

Gang
1.
2.
3.
4.
6.

Afstand: 1-6 van binnenuit, 7-8 van buitenaf.
Betrokkenheid: 1-6 subjectief, 7-8 objectief.
Derde persoon.
1-6 personaal, 7-8 auctoriaal.
Indirect. Waarom de ‘hij’ hier indirect wordt gepresenteerd is niet duidelijk.

De wisseling in categorieën 1 en 2 staat in relatie met de wisseling in gezichtspunt,
die niet functioneel is.

Schaduw
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van binnenuit.
Betrokkenheid: subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet.
Indirect: mij 10.
‘U’: -
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Wacht
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van binnenuit, het gezichtspunt spreekt over zichzelf, niet over de ‘U’.
Betrokkenheid: subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet.
Direct: ik 5, 7.
uw 8, 9.

Virgo
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van buitenaf, het gedicht is een beschrijving van de virgo.
Betrokkenheid: objectief (registratie) 1-7, subjectief (oordeel) 8-10.
Eerste persoon.
Impliciet.
De ‘U’ wordt indirect gepresenteerd, het gezichtspunt wordt niet genoemd.
Een ‘u’ wordt aangesproken en is zelfs protagonist.

Bloesem
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: 1-7 en 8-16 van buitenaf; 17-23 van binnenuit.
Betrokkenheid: 1-7 objectief; 8-16 en 17-23 subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet.
Indirect: ons 17.
Er zijn twee aangesproken personen: akkeraarde 2 en gij 8.

Bloesem heeft een complexe lyrische situatie: in 1-7 een andere
(landschapsbeschrijving) dan in 8-23; terwijl die van 8-23 verschillende stadia heeft:
8-16 beschrijft de vrouw, 17-23 behandelt de ‘ons’-situatie. De complexiteit van het
gedicht vindt zijn neerslag in de wisselingen van de presentatie.

Smaragd
1. Afstand: van buitenaf 1-20 (beschrijving); van binnenuit 21-22 (oordeel) Tussen
20 en 21 zit de omslag in het vers.
2. Betrokkenheid: subjectief.
3. Eerste persoon enkelvoud 22 en eerste persoon meervoud 21.
5. Expliciet.
6. Indirect: mijn 22; maar wij (!) 21.
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7. De gij, de smaragd, is aangesproken persoon.

Robijn
1. Afstand: van buitenaf.
2. Betrokkenheid: 1-7 objectief; 8-10 subjectief. Deze wisseling is bepalend voor
de structurering van het gedicht.
3. Eerste persoon (zie punt 5).
5. Impliciet ik, alleen ‘U’ genoemd.
6. De ik wordt niet genoemd, de ‘U’ wordt indirect gepresenteerd: uw 8.
7. De ‘U’ is protagonist.

Blauwe Tocht I
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van buitenaf, over dorp en vriendin.
Betrokkenheid: subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet. Deze laatste twee kenmerken zijn constant in I-III.
Indirect: mij 14
Er is een aangesproken maar niet aanwezig ‘U’.

Blauwe Tocht II
1.
2.
6.
7.

Afstand: van binnenuit, de ik spreekt explicerend over zichzelf.
Betrokkenheid: subjectief.
Direct: ik 3.
Er is een aangesproken en aanwezig ‘U’.
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Blauwe Tocht III
1.
2.
6.
7.

Afstand: van binnenuit.
Betrokkenheid: subjectief, de ‘directe rede’ 1-3 is objectief.
Direct.
Er is een aangesproken ‘u’, dat in 1-3 en 17-18 zelf het woord neemt.

Invocatio
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van binnenuit; het gedicht is een smeekbede.
Betrokkenheid: subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet.
Direct: ik 5.
Aangesproken ‘U’.

Madonna
1. Afstand: van binnenuit.
2. Betrokkenheid: subjectief.
3. Eerste persoon meervoud. Madonna is het enige gedicht met een ‘wij’ als
gezichtspunt.6.
5. Expliciet.
6. Direct: wij 5.
7. Gij 1.

Das Tor
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van binnenuit.
Betrokkenheid: subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet.
Indirect: meines bluts 5.
du 15, 16.

6.

Ook al mocht men menen, dat dit ‘wij’ in Madonna in de interpretatie niet voldoende duidelijk
is opgelost, dan lijdt het toch geen enkele twijfel dat ‘wij’ in ieder geval als gezichtspunt
fungeert.
Of dit ‘wij’ meervoudig moet worden opgevat, zoals ik heb gedaan, hangt wèl af van de
interpretatie die men van het gedicht geeft - men lette op elkaar 7, ruilen 8 en gemeenen 14,
die in ieder geval een meervoudig ‘wij’ veronderstellen.
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Nachttrein
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Afstand: van binnenuit.
Betrokkenheid: subjectief.
Eerste persoon.
Expliciet.
Direct: ik 8.
-

Berlijn
1. Afstand: van buitenaf.
2. Betrokkenheid: subjectief, met objectieve allure.
3. ‘Eerste persoon’, waarnemer. In Berlijn komen opgeroepen gevoelens aan de
orde, die een ‘iemand’ impliceren die deze gevoelens heeft ondergaan. Nu is
een impliciete derde persoon ondenkbaar. Evenmin kan de presentatie neutraal
genoemd worden, want niet zozeer de stad wordt beschreven als wel de indruk
die de stad op een waarnemer maakt. Daarom staat ‘eerste persoon’ hier tussen
aanhalingstekens, het gezichtspunt nadert dat van een ‘ik’, maar is niet echt een
‘ik’, doch een impliciete waarnemer. Dit is iets anders dan het impliciete ‘ik’
in bv. Virgo.
5. Impliciet. Bij een impliciete waarnemer vervallen uiteraard de vragen naar de
directheid en naar de ‘U’.

Hiddensoe
1.
2.
3.
5.
7.

Afstand: van buitenaf.
Betrokkenheid: objectief.
Eerste persoon.
Impliciet.
Met uwer 3 wordt de boot aangesproken.
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Scheveningen
1.
2.
3.
5.

Afstand: van buitenaf.
Betrokkenheid: tamelijk objectief.
Waarnemer.
Impliciet.

Bazel
1.
2.
3.
5.

Afstand: van buitenaf.
Betrokkenheid: objectief.
Waarnemer.
Impliciet.

Amsterdam
1. Afstand: van buitenaf. Amsterdam is het enige gedicht waar een ‘ik’ zichzelf
van buitenaf presenteert.
2. Betrokkenheid: voor een ‘ik’-gedicht tamelijk objectief.
3. Eerste persoon.
5. Expliciet.
6. Direct: ik 2.
7. -

Potsdam
1.
2.
3.
5.

Afstand: van buitenaf; 2-4 en 21 van binnenuit.
Betrokkenheid: objectief.
Waarnemer.
Impliciet.

Weimar
1. Afstand: van buitenaf.
2. Betrokkenheid: objectief.
3. Waarnemer.
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5. Impliciet.

Delft
1.
2.
3.
5.

Afstand: van buitenaf.
Betrokkenheid: 1-15 objectief, pracht 16 subjectief.
Waarnemer.
Impliciet.

Val
1.
2.
3.
5.

Afstand: van buitenaf.
Betrokkenheid: objectief.
Waarnemer.
Impliciet.

1.2 De structuurelementen van de lyrische situatie
Wanneer we naar aanleiding van bovenstaand overzicht zoeken naar
groeperingsmogelijkheden, blijkt dat een thematische indeling niet voldoet.
Neemt men bv. de gedichten bijeen waar een ‘U’ in wordt aangesproken (kortweg
‘U’-gedichten), dan geven deze gedichten als groep een verschillend patroon te zien
ten aanzien van afstand en betrokkenheid.
Zo wordt Wacht van binnenuit gepresenteerd en Robijn van buitenaf; zo is het
gezichtspunt in Blauwe Tocht subjectief en in Robijn (grotendeels) objectief.
Ook wat betreft de wijze van presenteren is er geen regelmaat: Robijn heeft een
impliciet ‘ik’, een indirect ‘U’; Blauwe Tocht I is expliciet maar met indirect ‘ik’,
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II en III daarentegen met direct ‘ik’. Een ‘U’-gedicht vertoont dus geen typische
kenmerken ten aanzien van de lyrische situatie, die tot groeperingsmogelijkheden
aanleiding zouden kunnen geven.
Nu is dat ook niet verwonderlijk, aangezien de zeven onderzochte kenmerken niet
alle op dezelfde wijze aan de structuur bijdragen. Om deze redenen is het noodzakelijk
de structuurkenmerken van de lyrische situatie te verdelen in twee verschillende
groepen structuuraspecten.

1.2.1 Ad-hoc-structuurelementen
De eerste van de twee groepen bevat de ad-hoc-structuurelementen, waarmee bedoeld
wordt dat zij noch elk afzonderlijk, noch in combinatie, typevormend zijn. Het zijn
de structuurelementen die de lyrische situatie van het specifieke gedicht in de meest
strikte zin bepalen. Zij constitueren de situatie waarin het gezichtspunt in het gedicht
verkeert: is er een ‘U’ aanwezig of niet; toont het gezichtspunt betrokkenheid of niet;
presenteert het direct of indirect.
Deze structuurelementen hebben uitsluitend ad-hoc-karakter en lenen zich niet tot
literair-theoretische indeling buiten het specifieke gedicht om.7.
Welke zijn de eigenaardigheden van de Verzen wat deze ad-hoc-structuur-elementen
betreft?

a. Betrokkenheid
Ik heb een onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve presentatie - waarbij
wellicht ten overvloede nogmaals benadrukt moet worden dat met de term ‘objectief’
niet méér is bedoeld dan een relatieve objectiviteit - geen enkel gedicht is ècht
objectief te noemen.
Men neme bv. Delft. De anecdotische gegevens in Delft zijn: donker, groene,
gracht, ‘water’, non. De noties dood, verdronken, zacht, waanzin en pracht zijn geen
anecdotische gegevens, maar indrukken die door het gezichtspunt met de anecdotische
gegevens gecombineerd worden. Niet alleen uit de indrukken blijkt subjectiviteit,
maar ook uit de combinatie van die indrukken met anecdotische elementen.
In feite omvat de combinatie nog veel meer, zoals bv. de volgorde van het
gepresenteerde materiaal, en in Delft met name ook de herhaling van bepaalde
woorden op bepaalde plaatsen (dood en donker). Zo bewijzen combinatie, volgorde
en herhaling alle de subjectiviteit die in het gedicht aanwezig is.
Toch heeft de onderscheiding tussen subjectief en objectief wel zin. Noemden we
heel het gedicht Delft subjectief, dan zou de laatste regel (pracht 16) zich daarin niet
onderscheiden van de andere regels. Nu bezitten we die mogelijkheid tot
onderscheiding wel: 1-15 geeft alleen indrukken weer maar geen betrokkenheid; 16
rondt het gedicht af met het woord pracht, dat een interpretatie door het gezichtspunt
7.

Hieruit volgt dat eigenlijk alles wat over deze structuurelementen kan worden opgemerkt,
al in de interpretaties is gezegd.
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vàn die indrukken is, een woord waarin het gezichtspunt de eigen gevoelens en
emoties verraadt.
Nu heb ik hierboven gezegd dat de ad-hoc-structuuraspecten noch alleen noch in
combinatie typevormend zijn. Deze stelling lijkt echter in één combinatie niet op te
gaan.
Wanneer nl. van binnenuit gepresenteerd wordt, is het vers, volgens het overzicht,
altijd subjectief. Toch geven de Verzen twee uitzonderingen op deze regel, waar nl.
in de directe rede wordt gepresenteerd (Verhevene 11-12 en Blauwe Tocht III 1-3 en
17-18).
Weliswaar kunnen déze gedichten in hun geheel als subjectieve gedichten
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gekarakteriseerd worden - maar men kan zich ook een gedicht voorstellen dat (vrijwel)
geheel in de directe rede wordt gepresenteerd d.w.z. objectief, terwijl de presentatie
toch van binnenuit geschiedt. Presentatie van binnenuit is dus niet noodzakelijkerwijze
gecorreleerd met subjectiviteit.
Hoe is het nu gesteld met de subjectiviteit en objectiviteit in het corpus?
Van de Verzen zijn 13 gedichten subjectief8., 8 objectief, en 8 beide. Als we deze
gegevens wat genuanceerder gebruiken, ontstaat het volgende beeld:
Van de gedichten uit 1919 is Verhevene objectief, en zijn Vrouw en Schaduw
subjectief. Uit 1919-20 is Stroom objectief (behalve 9-10); Bloei subjectief en Gang
1-6 subjectief en 7-8 objectief. Van de vroegste verzen zijn de ‘hij’-gedichten dus
objectief getint, terwijl de ‘ik’-gedichten subjectief zijn.
Uit 1921 is Einde 6-7 objectiever dan de subjectieve rest; Das Tor is subjectief.
De overige gedichten uit de ‘Droomkristal’-periode zijn alle ‘ik’-gedichten.
Subjectiviteit overweegt hier: Vlam, Wacht, Smaragd, Blauwe Tocht (afgezien van
de directe rede in III), Invocatio, Madonna. In Virgo, Bloesem en Robijn zijn de
eerste 7 regels objectief, voor het overige zijn ook deze gedichten subjectief. De
‘Seinen’ daarentegen zijn, behalve Nachttrein en Berlijn, alle objectief met
uitzondering van Delft 16. Ook in dit opzicht nemen de ‘Seinen’ een aparte positie
in de bundel in.

b. Directheid
De mogelijkheid van directe of indirecte presentatie treedt alleen op bij een expliciet
gezichtspunt.
De gedichten met een impliciete waarnemer (Berlijn, Scheveningen, Bazel,
Potsdam, Weimar, Delft en Val) en de gedichten met een impliciet ik (Virgo, Robijn,
Hiddensoe) moeten hier dus buiten beschouwing blijven. Uit de gedichten met
expliciet gezichtspunt blijkt dat Marsman dikwijls indirect presenteert: Vlam, Vrouw,
Stroom, Bloei, Gang, Schaduw, Bloesem, Smaragd, Blauwe Toch I, Das Tor.
Directe presentatie hebben Verhevene, Einde, Wacht, Blauwe Tocht II en III,
Invocatio, Madonna, Nachttrein, Amsterdam.
Hierbij bedenke men bovendien, dat de directe presentatie nooit overweegt:
wanneer een gedicht éénmaal het woord ‘ik’ expliciet geeft, wordt het gekwalificeerd
als direct, ook al staat er verder alleen het bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’. De
verhouding tussen directe en indirecte presentatie wordt nog duidelijker, wanneer
men in aanmerking neemt dat in de drie gedichten met impliciet ‘ik’ (Virgo, Robijn,
Hiddensoe) de ‘U’ indirect wordt gepresenteerd! Indirecte presentatie overweegt dus
in de bundel.
Waarom deze voorkeur voor indirecte presentatie? De economie van het materiaal
in poëzie speelt natuurlijk een rol. Een bezittelijk voornaamwoord (mijn, zijn)
gecombineerd met een woord dat een lichaamsdeel aangeeft, geeft méér informatie
in korter bestek dan een persoonlijk voornaamwoord alleen.
Mogelijk heeft de indirecte presentatie te maken met Marsmans voorliefde voor
karakterisering door het noemen van lichaamsdelen. En misschien speelt het feit, dat
8.

Waarbij Blauwe Tocht I en II als twee gedichten zijn geteld.
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een bezittelijk voornaamvoord makkelijk met een adjectief gecombineerd kan worden
een rol. De gedichten uit ‘Droomkristal’ en ‘Ruimteschemer’ zijn rijker aan
adjectieven dan de ‘Seinen’. Of het gedicht een ‘U’-gedicht is of niet, heeft niet met
de indirecte presentatie te maken, hoewel men zou kunnen veronderstellen, dat de
‘ik’, door de aandacht voor een ‘U’ (die vaak ook protagonist is) zichzelf op de
achtergrond zou plaatsen.
Toch zijn er gedichten zonder ‘U’ waarin de ‘ik’ zichzelf indirect presenteert:
Vlam, Stroom, Gang en Schaduw.
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c. ‘U’-gedichten
Ten slotte een enkele opmerking over de ‘U’-gedichten. Als groep hebben zij enkele
gemeenschappelijke trekken, die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld.9. Behalve
de gedichten uit ‘Droomkristal’ zijn ook Vrouw, Bloei en Hiddensoe ‘U’-gedichten,
hoewel Hiddensoe in deze groep een speciale plaats inneemt: de ‘U’ is hier het eiland
Hiddensoe zelf.
Tesamen nemen zij bijna de helft van de bundel in beslag. Deze conclusie wijst
echter eerder op de thematiek van Marsman, dan dat zij aanleiding zou geven tot
speculeren over de rol van de ‘U’ in poëzie überhaupt. M.i. kunnen over dit
structuurelement buiten specifieke teksten om geen algemene uitspraken worden
gedaan.
Ik verwijs daarom naar de interpretaties van deze gedichten zelf.

1.2.2 Typische structuurelementen
De tweede groep bevat de typische structuurelementen, waar in theoretische zin veel
meer over kan worden opgemerkt.10.
Deze structuurelementen bestrijken het eigenlijke terrein van de presentatie. Zij
zijn: de afstand van het gezichtspunt (van binnenuit of van buitenaf); de persoon van
het gezichtspunt (eerste of derde persoon); de auctoriale of personale derde persoon;
de expliciete of impliciete eerste persoon; en impliciet ‘ik’ of impliciete waarnemer.
Deze laatste categorie staat niet in het rijtje van zeven kenmerken, maar werd
hierboven ontwikkeld naar aanleiding van Berlijn.11.
Berlijn, Bazel, Potsdam, Weimar, Delft en Val vertonen, wat deze
structuurelementen betreft, eenzelfde patroon.
De typische structuurelementen van de lyrische situatie zijn op verschillende wijzen
gerelateerd. Wordt in de eerste persoon gepresenteerd, dan kan het gezichtspunt ‘ik’
of waarnemer zijn; wordt in de derde persoon gepresenteerd, dan is het gezichtspunt
auctoriaal of personaal. Ook zullen een auctoriaal gezichtspunt en een waarnemer
van buitenaf presenteren; een personaal gezichtspunt of een ‘ik’ presenteert van
binnenuit (zie de passage over de afstand hieronder).
De vier wijzen van presentatie (auctoriaal, personaal, ‘ik’, en waarnemer) passen
schematisch op een cirkel:

9.
10.

11.

Zie hoofdstuk IV.3.
Hiermee wil ik uiteraard niet zeggen dat deze structuurelementen in het specifieke gedicht
meer of minder zouden functioneren dan de ad-hoc-structuurelementen. In elk specifiek
gedicht heeft elk structuuraspect ad-hoc-karakter. Het verschil is alleen, dat sommige
structuuraspecten, behalve ad-hoc-karakter, óók typisch karakter hebben.
Ook in de interpretaties van een aantal stedengedichten werd al van een impliciete waarnemer
gesproken.
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=

waarnemer

I

=

‘ik’

P

=
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De relaties met de andere structuuraspecten kunnen door middel van haken worden
aangegeven:

Uiteraard dient men de scheidingslijnen binnen de cirkel niet absoluut te zien:
overgangsgevallen kunnen zich voordoen.

a. Het auctoriale gezichtspunt
Allereerst moet worden opgemerkt, dat een auctoriaal gezichtspunt een gedicht een
ietwat episch karakter verleent.
Dat een auctoriaal gezichtspunt in de derde persoon presenteert, spreekt vanzelf.
Curieuzer is de positie van dit gezichtspunt: het bevindt zich nl. buiten het
anecdotische materiaal. Het manifesteert zich ook niet expliciet. Gezichtspunt en
protagonist vallen niet samen in een auctoriaal gepresenteerd gedicht.12.
De onderscheiding tussen auctoriaal en personaal gezichtspunt13. was nuttig bij de
interpretatie van Gang, waar de wisseling in gezichtspunt verantwoordelijk bleek
voor het gebrek aan integratie waar dit gedicht aan lijdt.
Andere gedichten in de Verzen die auctoriaal gepresenteerd worden zijn Verhevene
en Stroom. Dat een auctoriaal gezichtspunt niet noodzakelijkerwijs objectief behoeft

12.

13.

Veel expressionistische gedichten worden auctoriaal gepresenteerd. Men denke aan Heyms
Der Krieg (Menschheitsdämmerung p. 79), Die Dämonen der Städte (Menschheitsdämmerung
p. 51) en Der Gott der Stadt (Menschheitsdämmerung p. 42-3).
De auctoriale presentatie suggereert afstand en komt overeen met het programmatische
verlangen van de expressionistische dichter om de dingen te tonen zoals ze zijn en niet zoals
een ik ze voelt: ‘Die Tatsachen haben Bedeutung nur so weit, als, durch sie hindurchgreifend,
die Hand des Künstlers nach dem fasst, was hinter ihnen steht.’ (Edschmid p. 32).
De termen ‘personaal’ en ‘auctoriaal’ zijn geleend van en vergelijkbaar met de gelijkluidende
termen uit de romantheorie - zij zijn daarmee echter niet identiek. Het is hier niet de plaats
om een vergelijking te maken tussen gedicht en roman, zelfs niet op het gebied van de
presentatie. De verschillen tussen beide zijn vooralsnog te ongrijpbaar door gebrek aan
onderzoek.
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te zijn, blijkt uit Stroom 9 en 10.14. Het valt op dat Marsman, na 1919-20 geen
gedichten in de derde persoon meer maakt.15.

b. Het personale gezichtspunt
Een personaal gezichtspunt presenteert altijd van binnenuit. Er is in het corpus maar
één voorbeeld: Gang 1-6.16. Dit gebrek aan voorbeelden maakt het onmogelijk iets
over dit gezichtspunt te zeggen. Duidelijk werd in de interpretatie van Gang, dat de
wisseling in verbaaltijd gerelateerd was aan de wisseling in gezichtspunt. We mogen
daarom aannemen, dat het praesens zich voor personale presentatie leent.17.

c. ‘Ik’-presentatie
14.

15.
16.

Duidelijk is wel dat het auctoriaal gezichtspunt zich hier, in de bundel, niet manifesteert. Dit
hoeft niet zo te zijn. Het auctoriale gezichtspunt in Ophelia van Heym stelt zich zelfs vragen
in 7-8: Warum sie starb? Warum sie so allein / Im Wasser treibt, das Farn und Kraut verwirrt?
(Menschheitsdämmerung p. 107).
Later doet hij dit weer wel, men denke aan Penthesileia.
Bijna personaal is Heyms Der Bettler (Expressionismus Lyrik p. 327).
Dat er echter altijd wel een auctoriaal trekje te constateren valt, moge blijken uit het begin
van Zechs Der Idiot (Expressionismus Lyrik p. 546): Mit einem Blick, der tief nach innen
horcht, / und in den Fäusten fest die Eisenhacke-: / durchwatet er den gelben Sumpf der
Schlacke, / wie wenn ein Bauer pflügend über Stoppeln storcht.
Bijna personaal is ook Der Stellungslose van Max Herrmann-Neisse (Expressionismus. Lyrik
p. 545);
Er muss in den zerschlissnen Schuhn
nur stets die strengen Strassen laufen,
er darf sich nirgendwo verschnaufen
und mittags süss im Sessel ruhn.
Er kann sich nicht das Kleinste kaufen,
und dieses: Schränke, Schlösser, Truhn
sind Worte, die ihm wehe tun mit allen Bürgern möcht er raufen!
Oft steigt der Duft von heissen Suppen
in seine Nase wie ein Spott;
aus Läden höhnen Kleiderpuppen.
Und rote Wurst und Bier in Krügen
und ein Plakat von Tanzvergnügen
Und Schenken werden ihm Schafott.

17.

Toch doet ook hier de veralgemening (Oft 9) auctoriaal aan. Ook bij Van den Bergh en Holst
kan ik geen personale gedichten vinden. Het dichtst bij personale presentatie komt een strofe
uit De vlam VI: 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 boog p. 16).
De rest van dit gedicht heeft echter een auctoriaal karakter, en ook in dit gedeelte heeft het
imperfectum een episch effect.
Maar niet elk ‘hij’-gedicht in het praesens hoeft personaal te zijn, zie noot 16.
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De meeste gedichten zijn ‘ik’-gedichten. In het schema staat de afstand bij de
‘ik’-gedichten gekarakteriseerd als minimaal: een ‘ik’-gezichtspunt presenteert van
binnenuit. Dit lijkt logisch: een expliciet optredend ‘ik’ zal een persoonlijke
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visie geven op zichzelf en zijn omgeving. Vaak heeft de anecdote van ‘ik’-gedichten
ook betrekking op de ‘ik’.
‘Ik’-gedichten in het corpus die van binnenuit presenteren zijn:
Bloei, waar het thema is: de relatie van de ‘ik’ met de vrouw;
Einde, dat de eenzaamheid van de ‘ik’ behandelt;
Schaduw, waar het gaat om het lijden van de ‘ik’;
Wacht, dat het thema onmacht benadrukt;
Blauwe Tocht II en III, die een explicatie geven van het wezen van de ‘ik’;
Invocatio, dat een smeekbede om bescherming van de ‘ik’ behelst;
Das Tor dat een liefdesverhouding van de ‘ik’ behandelt; en
Nachttrein, dat een persoonlijke ervaring 's nachts in de trein verwoordt.
Maar dit zijn niet al de ‘ik’-gedichten uit de Verzen. De overzichten van de lyrische
situatie in 1.1 noemen ook een aantal ‘ik’-gedichten die afwisselend van binnenuit
en buitenaf gepresenteerd worden; èn ‘ik’-gedichten die uitsluitend van buitenaf
gepresenteerd worden.
Hoe kan dat? Een ‘ik’ kàn van buitenaf presenteren, wanneer het gedicht niet over
de ‘ik’ zelf gaat. Wanneer een gedicht geheel of gedeeltelijk van buitenaf
gepresenteerd wordt, tendeert de ‘ik’ min of meer naar de functie van waarnemer.
Het innerlijk van de ‘ik’ komt er dan niet, of in geringere mate, aan te pas: deze
gedichten beschrijven iets of iemand anders.
In de gedichten waarin de afstand wisselt, wordt de beschrijving van iets of iemand
anders dan ook afgewisseld met de reactie van de ‘ik’ op de persoon of gebeurtenis
die beschreven wordt.
In Vlam wordt 1 van buitenaf, 2-5 van binnenuit gepresenteerd. De wisseling in
afstand onthulde het structuurprincipe van dit gedicht.
In Vrouw is de wisseling verklaarbaar omdat zowel de vrouw als de emoties van
de ‘ik’, die door de vrouw worden veroorzaakt, het thema vormen.
In Bloesem wordt de beschrijving van het landschap 1-7 van buitenaf gepresenteerd,
in tegenstelling tot de beschrijving van de vrouw in haar stralende tegenwoordigheid
die datzelfde landschap transformeert.
In Smaragd wordt hoofdzakelijk van buitenaf gepresenteerd - alleen aan het slot
geeft de ‘ik’ even zijn persoonlijke mening over de beschreven vrouw.
Onder de gedichten die uitsluitend van buitenaf worden gepresenteerd gaat Robijn
helemaal over de beschreven vrouw; Blauwe Tocht I gaat over het dorp waar de
geliefde was, maar nu niet meer is. In Amsterdam is de afstand van de ‘ik’ bijzonder
van aard: de ‘ik’ neemt hier afstand ten opzichte van zichzelf! Dit is conform het
thema van willoosheid, het automatisme van de enkeling in de wentelende kosmos.
In de meeste gevallen zijn deze gedichten, waarin de ‘ik’ min of meer tendeert naar
de functie van waarnemer, ‘U’-gedichten.
Er zijn in het corpus nog andere ‘ik’-gedichten die uitzonderings- en daardoor
overgangsgevallen in de typologie.
Zo zijn er de gevallen waarin het gezichtspunt meervoudig is, ‘wij’:
Smaragd 21 wuivende, wij groeten u zeer mild, en Madonna in zijn geheel. Wanneer
in andere gedichten van ‘ons’ gesproken wordt, houdt dit ‘ons’ in: ‘het gezichtspunt
benevens iemand anders’, maar er wordt vanuit dit ‘ons’ niet gepresenteerd. In
Smaragd 21 en Madonna is het gezichtspunt zelfs meervoudig. Typologisch gezien
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is er geen aanleiding een ‘wij’-gezichtspunt anders te beschouwen dan als variant
van een ‘ik’-gezichtspunt.18.
Een andere overgangscategorie vormt het impliciete ‘ik’ (Virgo, Hiddensoe). We
kunnen hier wel degelijk van een ‘ik’ spreken, omdat in het vers een aangesproken
persoon optreedt (Hiddensoe 1 bronzen boot) die een ‘ik’ impliceert. Typologisch
zijn dit wel degelijk ‘ik’-gedichten, maar de ‘ik’ tendeert hier naar een waarnemer,

18.

Men vergelijke het eerste gedeelte van Trakls Helian (Menschheitsdämmerung p. 110).
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en presenteert dan ook van buitenaf. Ik ben geneigd om een impliciet ‘ik’ dichter bij
een waarnemer te plaatsen dan een expliciet ‘ik’ dat van buitenaf presenteert.19.

d. Impliciete waarnemer
Naar aanleiding van de samenvatting van de lyrische situatie in paragraaf 1.1 is al
gezegd dat een gedicht waarin geen presentator manifest is, wel tot de ‘ik-gedichten
gerekend moet worden.20. In feite gaat het gebruik van een impliciete waarnemer een
stap verder dan dat van het impliciete ‘ik’. De impliciete waarnemer kan het object
dat in het gedicht gepresenteerd wordt - meestal (in het corpus) een stad - directer
presenteren.21. Onder de gedichten in het corpus met een impliciete waarnemer wijken
Delft en Berlijn af, omdat ze (tegenover Scheveningen, Bazel, Potsdam, Weimar en
Val) iets duidelijker de presentator verraden in subjectieve trekjes. Potsdam wordt
in enkele regels van binnenuit gepresenteerd, en verraadt een tendens naar ‘ik’.

e. Afstand
Gezien de vele uitzonderingsgevallen, vooral in het type van de ‘ik’-presentatie,
moet de vraag worden gesteld of een categorie van buitenaf - van binnenuit zich wel
leent voor typering? Een hantering van het begrip afstand mag nl. niet alleen leiden
tot een indeling in ‘beschrijvende’ en ‘belevende’ gedichten, want het is ons bij
typering niet om een thematische categorie te doen.
Het lijdt inderdaad geen twijfel dat de gehanteerde indeling met behulp van twee
tegengestelde termen, de verscheidenheid aan mogelijkheden die de afstand als
structuurelement heeft, simplificeert.
Het zou beter zijn het begrip afstand diverser te hanteren, zoals bij voorbeeld
Friedman het doet voor de roman:22. van boven, van buitenaf, vanuit het centrum,
van voren, en veranderlijk.
In een dergelijke, soepeler, indeling presenteert bv. een impliciet ‘ik’ iets minder
van buitenaf dan een impliciete waarnemer, en een expliciet ‘ik’ dat niet over zichzelf
spreekt nog iets minder.
De indeling in slechts twee categorieën schematiseert, maar wijst desondanks op
een essentiëel structuuraspect, nl. de manier waarop het gezichtspunt presenteert.
Op zichzelf brengt het hanteren van een term (als: ‘dit gedicht wordt van binnenuit
gepresenteerd’) ons maar een kleine stap dichter bij de interpretatie van het gedicht;
- toch geeft een dergelijke term de mogelijkheid tot het stellen van relevante vragen
als: waarom wordt déze afstand gehanteerd; hoe groot is de afstand; wisselt hij; en
zo ja, veel of weinig; wat gebeurt er met de afstand in het gedicht en wat is daar de
bedoeling van; hoe functioneert de gehanteerde afstand als structuuraspect?
En dan zien we, bijvoorbeeld, dat de wisseling van afstand in Vlam zeer functioneel
is, en die in Gang in het geheel niet.
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2 Tijd
Het structuurelement tijd heeft, wanneer het tot structuuraspect wordt, in hoge mate
een ad-hoc-karakter.
Het is daarom niet mogelijk om, zoals bij de lyrische situatie gebeurde ten aanzien
van de presentatie, algemeen geldige uitspraken over de tijd in poëzie te doen,
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of om een gesloten theoretische indeling van de mogelijkheden in het gebruik van
dit structuurelement, te maken.
Daarentegen is het wel mogelijk, ten behoeve van een interpretatietheorie, en op
basis van de resultaten die het corpus gaf, een viertal series vragen op te stellen die
de interpretator inzicht in de werking van het structuurelement tijd zouden kunnen
verschaffen.
De vragen die in de interpretaties naar aanleiding van de tijd bleken te kunnen
worden gesteld, zijn de volgende:
1. Welke is de verbaaltijd, en hoe functioneert hij? Is deze het praesens, heeft dit
praesens dan momentane of algemene waarde? Is deze het imperfectum, geeft
dit dan afstand aan of heeft het een episch effect? En als zowel afstand als episch
effect optreden, is er dan een relatie met de ontwikkeling?
2. Is er een relatie tussen het structuurelement tijd en de ontwikkeling van het
vers? Is er een ontwikkeling in de tijd die door middel van één of verschillende
verbaaltijden wordt aangegeven? Of staat de ontwikkeling niet specifiek in
relatie tot de tijd maar meer tot bv. het thema?
3. Figureren er woorden in het vers die een betekenisaspect ‘tijd’ hebben? Zo ja,
welke functie vervullen die woorden? En wat gebeurt er met het betekenisaspect:
geven die woorden inderdaad de tijd aan waarin het gedicht speelt, de
anecdotische tijd, of wordt hun tijdsfunctie juist (bv. door concretiseringen)
gemitigeerd, en zo ja, met welk effect? Is dit effect een tijdloos effect of een
momentaan effect?
4. Zijn de gevallen waar de tijd geen structuuraspect is, verklaarbaar?

2.1 De verbaaltijd in de bundel
De Verzen kunnen, op grond van hun verbaaltijden, aanvankelijk in twee groepen
worden verdeeld:23. een groep waarin de verbaaltijd praesens is, en een groep waarin
de verbaaltijd praeteritum naast het praesens voorkomt.24.
Ik begin met de groep die twee verbaaltijden kent. Deze groep bestaat uit
Verhevene, Vrouw, Stroom, Einde, Gang, Smaragd, Blauwe Tocht II en III, Invocatio,
Hiddensoe, Scheveningen en Delft.
Verhevene kan gekarakteriseerd worden als een gedicht dat in de verleden tijd
wordt gepresenteerd. Het heeft (dan ook) een episch karakter, vooral in het tweede
gedeelte. De verbaaltijd praesens in 11-12 levert geen moeilijkheden op: deze vloeit
voort uit de directe rede.
Vrouw 7 waren wijst op een ontwikkeling in dit gedicht. Ik constateerde zelfs een
regressie in 7-8.
In Stroom is de wisseling in verbaaltijd wat moeilijker te verklaren. Stroom 1-4 is
gesteld in het praeteritum, 5-12 in het praesens, en 13-18 weer in het praeteritum.
Afwijkend is hier de verbaaltijd in het middenstuk. Een relatie met de ontwikkeling
van het behandelde thema was niet te leggen en kon de wisseling in verbaaltijd dus
niet verklaren: de gegeven volgorde komt overeen met het verloop van de
ontwikkeling in het vers. De onbevredigende verklaring, die in de interpretatie werd
geopperd, luidde dat 5-12 een mogelijk eeuwigheidsaspect zou hebben, een
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symptomatisch karakter. Niettemin blijft de wisseling vreemd, en doet hij afbreuk
aan het episch karakter dat het praeteritum aan het vers zou hebben verleend.
In Einde heeft gleed 2 een duratief karakter: ‘gleed nooit en glijdt ook nu niet’;
de verbaaltijd heeft hier een explicatieve functie, en vertegenwoordigt een stadium
in de ontwikkeling van het thema (niet in de ontwikkeling van de tijd). De wisseling
van de verbaaltijd in Gang werd in de interpretatie verklaard door
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een wisseling in gezichtspunt. Aangezien deze laatste wisseling in structureel opzicht
niet functioneel genoemd kan worden, is die in verbaaltijd het evenmin. Wel
functioneel is het duratieve karakter van het praesens in 1-4 naast het profetische
aspect van het futurum in 5-6.
In Smaragd worden verscheidene verbaaltijden naast elkaar gebruikt: 1-3
tegenwoordig; 4-17 voltooid tegenwoordig, met onvoltooid verleden in 14; 21
tegenwoordig en 22 verleden. Het heden geeft het moment van de beschrijving aan.
dat in was - ontroerd 22 is opgeschoven. De voltooid tegenwoordige tijd beschrijft
hoe de vrouw haar eigenschappen verworven hééft. Alleen vergoot 19 blijft moeilijk,
hoewel men kan aannemen dat het anticipeert op de afstand die het gezichtspunt in
22 ten opzichte van de vrouw inneemt. Afgezien van dit vergoot zijn de verbaaltijden
gecorreleerd met de ontwikkeling van het thema èn de ontwikkeling in de tijd.
Blauwe Tocht I 8 deind' werd in de interpretatie verklaard als wijzend op een
specifieke herinnering, naast de geactualiseerde herinneringen die in het heden worden
gepresenteerd.
In Blauwe Tocht II staan drie tijdsniveaus naast elkaar; de ‘ik’-nu, de ‘ik’-vroeger,
en de ‘ik’-zojuist-onderweg-naar-de-U. De wisseling in verbaaltijd is hier thematisch
functioneel - in de interpretatie bleek hoezeer dit gedicht door het aspect tijd werd
gestructureerd. De twee verschillende lagen in het verleden (verder weg en pas
geleden) worden beide met de verleden tijd aangegeven.
In Blauwe Tocht III wijst sloeg 6 op een ver, en dreef 9 op een nabij verleden. Het
epische karakter dat de cyclus Blauwe Tocht heeft, verklaart sloeg, evenals deind' in
I. dreef heeft dezelfde explicatief thematische functie die we ook in Blauwe Tocht
II aantroffen.
Ook explicatief is de functie van heeft - geslagen en versteende in Invocatio 5 en
7.
Hiddensoe 14 sloeg werd in de interpretatie duratief opgevat: ‘de scherven van
het maanlicht liggen er nog steeds’. Hetzelfde geldt voor ontsprongen in Scheveningen
3 en voor spon in Delft 11.
Wanneer we deze bevindingen ordenen, blijken er een aantal gedichten met episch
karakter te zijn die in de verleden tijd zijn gesteld:
Verhevene en ook wel Stroom. Ongetwijfeld hangt de verbaaltijd hier samen met
het auctoriale gezichtspunt. Ook met de verleden tijd in Gang 7-8 is dit het geval.
Alleen Verhevene mag, althans wat de verbaaltijd betreft, geslaagd heten: de
wisselingen in Gang en Stroom zijn onintegrabel.
De overige gedichten uit deze groep zijn globaal gezien in het heden gesteld. 24
We kunnen nu concluderen dat het praeteritum, wanneer dit naast het praesens wordt
gehanteerd, de volgende functies heeft:
1. duratief in Einde, Hiddensoe, Scheveningen en Delft; 2. explicatief in Smaragd
4-17, Blauwe Tocht II en III, en Invocatio; 3. episch in Vrouw, Smaragd 33 en Blauwe
Tocht II.25.
Men ziet, dat de verbaaltijd in verscheidene gedichten meer dan één functie uitdrukt.
Bij de groep gedichten, die in het praesens worden gepresenteerd, reken ik nu ook
die gedichten waarin een incidentele wisseling in verbaaltijd optreedt.
In Vlam heeft het praesens momentane waarde: één enkel moment van verrukking.
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Over de regressie in Vrouw is reeds gesproken. Ook het praesens in dit gedicht
schuift op: er is een ontwikkeling in het gepresenteerde ‘nu’.
Bloei heeft eveneens een opschuivend ‘nu’ met een toekomstverwachting in 8. In
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de interpretatie werden drie verschillende stadia in de tijd aangetoond.
Einde heeft momentaan aspect, met een algemene geldigheid bovendien.
In Schaduw heeft de verbaaltijd een momentane waarde.
In Wacht eveneens (niet langer 6, ontkracht 7). Een verleden is hier impliciet in
de omschrijving van de taak van de ‘ik’ in 3, 5 en 6.
In Virgo krijgt een bepaalde ontwikkeling in de werkwoordsvormen gestalte: 1-6
heeft een inchoatief dynamisch aspect, stort 7 heeft cyclisch-duratief aspect; is 9 en
10 heeft definitief aspect. Dit correleert met een wisseling in betrokkenheid en de
ambiguïteit van de identificatie tussen ‘morgen’ en ‘vrouw’.
In Bloesem constateerden we een opschuivend nu, dat eveneens met de
ontwikkeling van het thema verband houdt, 20-23 werd geïnterpreteerd als een
toekomstvisie, hoewel ook hier de verbaaltijd die van het praesens is.
In Robijn is er geen ontwikkeling in het heden, maar wel een ontwikkeling in de
beschrijving van de verschillende onderdelen van het gelaat, die thematisch verankerd
is.
Over Blauwe Tocht is hierboven al gesproken. Ook het heden heeft in deze cyclus
voornamelijk een thematische functie. Wat het na-elkaar van de drie afzonderlijke
gedichten betreft, kan men van een opschuivend ‘nu’ spreken.
Invocatio en Madonna hebben een explicatief karakter. Van een opschuivend ‘nu’
is hier eigenlijk geen sprake: de verbaaltijd functioneert ten aanzien van het thema.
Das Tor heeft wel een duidelijke ontwikkeling in de tijd, die in het heden wordt
gepresenteerd.
De ‘Seinen’ hebben, met uitzondering van Amsterdam, een momentane waarde,
met echter een, door de afwezigheid van een expliciet gezichtspunt veroorzaakt effect
van ‘verstening’. Dit effect ontbreekt in Nachttrein. In Amsterdam krijgt het heden
een cyclisch-duratief karakter (elken nacht 2).
In de bundel treffen we dus een viertal verschillende functies van het praesens
aan:
1. Het heden geeft een ontwikkeling aan in de tijd, er is een opschuivend ‘nu’. Dit
is het geval in Vrouw, Bloei, Bloesem, Das Tor.
2. Het heden heeft een momentane waarde. Dit meest ‘lyrische’ gebruik van deze
verbaaltijd treffen we aan in Vlam, Einde, Schaduw, Wacht, en alle ‘Seinen’
behalve Amsterdam.
3. Het heden heeft een algemene waarde, het gedicht heeft een exemplarisch
karakter. Zo kunnen Vrouw, Bloei, Einde, Virgo en Amsterdam - en ook de
‘verstening’ in de ‘Seinen’ gekarakteriseerd worden.
4. En ten slotte kan de verbaaltijd gerelateerd zijn aan het thema.
In het corpus is dit het geval bij de gedichten met een beschrijvend, explicatief
karakter: Virgo, Robijn, Blauwe Tocht, Invocatio, Madonna. Ook hier blijkt weer,
dat de verbaaltijd verschillende functies tegelijk kan vervullen.

2.2 Tijd en ontwikkeling
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We zagen hierboven dat de verbaaltijd altijd met ontwikkeling26. te maken heeft, maar
dat ontwikkeling niet altijd in verbaaltijd wordt uitgedrukt (bv. niet als deze het
praesens is).
We onderkenden, in gedichten met wisselende verbaaltijd, vier functies die het
praeteritum kan uitoefenen: 1. De verleden tijd heeft duratief en daardoor
praesens-aspect (Einde, Hiddensoe, Scheveningen, Delft). De ontwikkeling die men
in deze verzen kan vaststellen is alleen een ontwikkeling van de redenering, door de
gegeven volgorde van gepresenteerd materiaal. Het thema ontwikkelt
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zich in de tijd, maar de verbaaltijd is hiervoor niet indicatief.27. 2. De verbaaltijd
functioneert als aanwijzing dat het gedicht explicatie geeft over het verleden: Smaragd
4-17, Blauwe Tocht II en III, Invocatio. 3. Het praeteritum heeft een epische functie.
Behalve in Vrouw, Blauwe Tocht I en III geldt deze functie ook voor gedichten die
een auctoriaal gezichtspunt hebben: Verhevene, Stroom, en Gang 7-8. 4. Gegevens
uit het verleden zijn nodig ten behoeve van de ontwikkeling van het thema: Vrouw,
Smaragd 22 en Blauwe Tocht II.
Het thema omvat hier deels een (meest recent) verleden. In Smaragd ligt dat
verleden in het vers zelf, dus zéér recent, nl. het ‘nu’ van 1-21. Naast de epische
functie van het praeteritum, staat de epische functie van het opschuivend ‘nu’ in
gedichten die in het praesens worden gepresenteerd: Vrouw, Bloei, Bloesem, Das
Tor. Men ziet, dat een ontwikkeling in de tijd zich niet in een praeteritum hoeft te
manifesteren. Ook de gedichten waar het thema zich in de tijd ontwikkelt, blijkens
een praeteritum, kunnen als episch worden gekarakteriseerd (Vrouw, Smaragd 22
en Blauwe Tocht II).
Ook het explicatieve karakter van het praesens in Virgo, Robijn, Blauwe Tocht,
Invocatio en Madonna verschilt in wezen niet van het effect in Smaragd 4-17, en
van de verleden tijd in Blauwe Tocht II, III en Invocatio. Een relatie met het thema
kan zowel door het praesens als door het praeteritum worden geconstitueerd.
Alleen gedichten met momentane en met algemeen-exemplarische waarde schijnen
in het praesens te moeten worden gepresenteerd, hoewel ook hier wel eens (Einde,
Hiddensoe, Scheveningen en Delft) een verleden tijd met duratieve waarde kan
optreden.
Wanneer we nu over ontwikkeling in een gedicht spreken, lijkt het me, op grond van
bovenstaande groeperingen, zinvol om een onderscheid te maken.
1. Het thema ontwikkelt zich in de tijd. Dit is in alle poëzie het geval, óók in
gedichten met momentane waarde. Men denke aan de kijkrichting in de ‘Seinen’,
en de functie van de interlinie na Vlam 1.
2. Het thema omvàt ontwikkeling. Deze ontwikkeling behoeft niet in de verbaaltijd
te worden uitgedrukt. Bij Marsman treffen we deze soort ontwikkeling aan in
gedichten met episch en met explicatief karakter. Vaak is hier sprake van een
verandering in de houding van het gezichtspunt. Zo worden in Vrouw, Bloei,
Bloesem, Das Tor verschillende stadia in de verhouding tegenover de vrouw
na elkaar gepresenteerd. In Virgo is er een overgang van objectieve naar
subjectieve presentatie, in Smaragd en Robijn evenzo. In de Blauwe Tocht zijn
de ontwikkeling van de ‘ik’ èn de ontwikkeling van de verhouding het thema.
In Invocatio heeft de explicatie niet zozeer met verandering als wel met gewènste
verandering te maken, maar ook hier is de tegenstelling tussen ‘ik’ en vrouw in
het thema veranderd. In Madonna treffen we verschillende stadia van
toenemende rust na elkaar aan.
Ook in de gedichten met het praeteritum treffen we deze ontwikkeling aan: de
Verhevene gaat over tot handelen in het tweede gedeelte van het vers (sterk episch
is hier trouwens de ‘Raffung’ in de vierde strofe); in Stroom wordt de protagonist
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door het vrouwlijf aangevallen; in Gang sluit de ‘hij’ op een gegeven moment zijn
ogen.
De groep gedichten, waarin het thema géén ontwikkeling omvat, hebben een
statisch thema. Dit zijn gedichten met momentane of algemene waarde. In de bundel
zijn het Vlam, Einde, Schaduw, Wacht en alle ‘Seinen’.
Een dynamisch thema hebben Verhevene, Vrouw, Stroom, Bloei, Gang, en alle
‘Droomkristal’-gedichten. Dit zijn gedichten waarin iets verteld wordt, of waarin
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iets gebeurt. Tijd speelt een essentiële rol. Vaak is ook in deze groep de karakterisering
van belang - in het corpus met name waar deze verzen de vrouw beschrijven, of over
de relatie handelen die tussen ‘ik’ en vrouw bestaat.

2.3 Genoemde tijd
Over Marsmans concretiseringen is al gesproken in hoofdstuk IV 2. Afgezien van
de ‘Seinen’ is er vrijwel geen gedicht waarin geen concretiseringen optreden. Vooral
woorden die een betekenisaspect ‘tijdsverloop’ hebben, worden geconcretiseerd.28.
Vergeleken hierbij zijn de gevallen waarin de genoemde tijd inderdaad alleen
anecdotische tijd of tijdsverloop aangeeft, zeldzaam. Uiteraard blijven de
geconcretiseerde tijdwoorden natuurlijk óók als anecdotische tijd of tijdsverloop
functioneren.
Het gaat hier om de woorden ‘nacht’, ‘eeuwen’, ‘morgen’ en ‘dag’. Vaak verlenen
deze concretiseringen de tijd-woorden een ruimtelijke waarde. Dit gebeurt in Vlam,
Vrouw, Bloei, Einde, Bloesem, Hiddensoe en Bazel. De functie van deze
concretiseringen verschilt per geval (zie de interpretaties).
De woorden ‘dag’ en ‘nacht’ spelen binnen deze concretiseringen zeer verschillende
rollen.
Zo kan de nacht een vijand zijn: in Verhevene, Virgo, Bloesem 17-19, Nachttrein.
Maar de nacht is een vriend in Stroom, Bloei, Einde, Schaduw, Blauwe Tocht I en
III, Das Tor.
De dag kan eveneens zowel vijand als vriend zijn, resp. in Invocatio en Vlam. De
nacht kan attribuut zijn van de vrouw: Bloesem, Smaragd; maar de dag eveneens:
Blauwe Tocht II.
Verbeeck gebruikt de term ‘zongedichten’ als karakteristiek voor Marsmans
kosmiek. In het hoofdstuk van die naam noemt hij Vlam, Heerscher, Verhevene,
Virgo (en De vrouw van de zon en Ichnaton) zongedichten: ‘Het meest adequate
beeld voor deze expansie van het Ik dat aarde en heelal vervult en beheerst is de zon.
Deze gedichten zijn zongedichten waarin de triomf van de zon op de wankelende
nacht, het in bezit nemen van het heelal en de expansie van het Ik ver-beeld worden’.29.
En even verder: ‘Begrenzen en ordenen zal deze hemelbestormer later, doch nu reeds
heeft hij definitief partij gekozen voor het licht tegen de duisternis, voor de dag tegen
de nacht.’30.
Curieus is, dat Verbeeck. Stroom niet noemt: waar eenzelfde ‘expansie’ optreedt,
maar juist in de nacht, terwijl de dageraad daarentegen de ondergang aankondigt van
het kosmisch ‘hij’.
Van der Ree gaat tegen Verbeecks opvatting in, zeggende dat Marsmans kosmische
ervaringen onverbrekelijk met de nacht verbonden zijn.31.
Het lijkt mij dat Vlam dit toch wel tegenspreekt, of zou Van der Ree deze
subjectieve ‘ik’-vergroting niet tot de kosmische ervaringen rekenen? Wat dan te
doen met de duidelijk vijandige rol van de nacht in Verhevene? Wellicht ziet Van
der Ree alleen de onintegrabele regel in nachten streng en volmaakt in zijn theorie
passen. Einde (schemernacht) geeft Van der Ree gelijk: volgens Verbeeck is dit dan
ook een tegenpool van de zongedichten.32. Zo ook Wacht.
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Het is wel opmerkelijk dat ‘dag’ en ‘nacht’ ieder zulke verschillende waarden
hebben. In zeer algemene zin zijn deze verschillen min of meer samen te vatten onder
een karakteristiek van ‘dag’ als ‘openheid’ en ‘nacht’ als ‘beslotenheid’ - waarbij
‘openheid’ en ‘beslotenheid’ zowel positief als negatief kunnen functioneren.
Dit zou ook verklaren, waarom beide attribuut van de vrouw kunnen zijn.
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2.4 Tijd als niet-structuuraspect
Wanneer we op basis van de onderzoekingen naar de tijd in de interpretaties die
gedichten apart nemen, waar de tijd niet als structuuraspect fungeert, vinden we
dezelfde groep die hierboven naar aanleiding van de ontwikkeling als gedichten met
een statisch thema werden gekarakteriseerd.
Het zijn Vlam, Einde, Schaduw, Wacht en alle ‘Seinen’.
De woorden waarmee tijd genoemd wordt in deze gedichten, zijn vaak
geconcretiseerd, wat uiteraard mede het statische effect veroorzaakt. Toch wijzen
deze concretiseringen in Vlam, Einde, Hiddensoe en Bazel op tijd als motief in het
gedicht.
Dat dit in Vlam zo is, ligt voor de hand: het genieten van de morgen is het thema
van dit vers. In Einde heeft de tijd als motief van ‘laatheid’ een functie, maar het
thema ‘communicatie of het gebrek daaraan’ overheerst dit motief. Hiddensoe is
gebouwd op contrasten tussen licht en donker, ‘nacht’ wordt eigenlijk ‘kleur’. Als
zodanig is dit tijdwoord van belang in het tweedimensionale effect van dit gedicht.
Bazel heeft eenzelfde effect, met de dag, die ‘kleur’ is naast andere kleuren (Groen
1).
In gedichten waar de tijd geen structuuraspect is, kan tijd als motief dus wel degelijk
een functie vervullen.

3 Ruimte
In de interpretaties werd de ruimte in de verschillende gedichten gekarakteriseerd
als met driedimensionaal effect, tweedimensionaal effect of als ruimtesuggestie.
Deze driedeling kan dienen als basis om het structuurelement ruimte wat nader te
beschouwen.33. Wellicht is het mogelijk, de karakteristieken van de ruimte in deze
gedichten tot gemeenschappelijke trekken en significante verschillen te groeperen.34.

3.1 Driedimensionaal effect
Er is een groep verzen waarin een driedimensionale ruimte overweegt. Overweegt,
dat wil zeggen dat die ruimteaspecten die drie dimensies creëren interessanter en/of
structuurbepalender zijn dan andere.
Zo speelt bv. Bloei in een onbepaalde driedimensionale ruimte, die echter minder
interessant is dan de projectie in 4 en vooral de kosmische vergroting (firmament,
sterren, hemel-, maan-). Op grond van de belangrijke functie van projectie en
vergroting werd Bloei gekenschetst als een gedicht met ruimtesuggestie.
Driedimensionaal zijn de volgende gedichten: Verhevene, Stroom, Virgo, Bloesem
(behalve 8-16), Smaragd, Blauwe Tocht I, Das Tor (behalve 12 vv.), Scheveningen,
Amsterdam, Potsdam, Delft en Val.
In Verhevene wordt de ruimte geconstitueerd door de objectieve, in de anecdote
verankerde, vergroting van de protagonist. De grenzen zijn hemel en aarde (5, 20).
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Het gebeuren wordt van de aarde af waargenomen, de vergroting is ook aards
(afgezien van 1-4). De ruimte functioneert thematisch binnen de objectieve vergroting.
In Stroom treffen we in beginsel hetzelfde principe aan als in Verhevene: de ruimte
wordt geconstitueerd door de grenzen van het lichaam van de protagonist. Toch zijn
er verschillen: er is hier een oneindig grote ruimte, waarbinnen tijd en aarde hun
plaats vinden en (in 18) het vrouwlijf stroomt. Een tweede verschil
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ligt in de vergroting, die weliswaar eveneens objectief is en in de anecdote ligt
verankerd, maar die een aanleiding geeft tot een consistente visualisering. Er spelen
twee visies door elkaar: de visie op het hele lichaam (1-6; 11-12; 17-18) en die op
de schedel (7-10; 13-16, waarbij 9-10 enigszins gewrongen aandoen). De inconsistente
visualisering is geen winstpunt voor het gedicht. De ruimte draagt bij tot het thema
en de karakterisering.
In Virgo bestaat de ruimte uit een open morgenlandschap, waarin wel
oriëntatiepunten worden aangegeven (bergen, beken). Dit en de kleur groene 6 dragen
bij tot een anecdotische visualisering. De allegorische virgo is geen projectie, maar
objectief als verpersoonlijking van de ‘morgen’ voorgesteld. De ruimte staat hier in
dienst van het landschap, en dus van de anecdote.
In Bloesem wordt eenzelfde techniek als in Virgo gehanteerd: de ruimte is het
landschap, dat qua karakter onbegrensd is (Oneindig 1), ondanks zoomen 5. Materiaal
ter visualisering geven vooral 1-7, die een specifiek driedimensionaal landschap
creëren, waar de ruimte een anecdotische functie heeft. In 8-16 wordt dezelfde ruimte
in beslag genomen door de vrouw, als gevolg van een subjectieve aardse vergroting.
Daarna, in 17-19, wordt door ons warme schrijden de ruimte in dienst van het thema,
de liefdesbelevenis, gesteld. Hier is de ruimte open en driedimensionaal. Ten slotte
constateerde ik in 20-23 een metaforische visionaire ruimte zonder bijzondere
aspecten.
In Smaragd is er een enorme subjectieve ruimte, die wordt opgeroepen door de
karakteriseringstechniek. De ruimte ondersteunt de karakterisering. De vrouw wordt
hier niet vergroot: zij evoceert de totale natuur, die noodzakelijkerwijs open is.
Blauwe Tocht I geeft een specifiek omschreven ruimte: dit dorp, die zowel op het
herinneringsniveau als op het niveau van het ‘nu’ driedimensionaal is. De positie
van het gezichtspunt is beweeglijk. Ruimte en thema zijn wederzijds afhankelijk. De
projectie in 1-2 ontkracht de driedimensionaliteit niet.
De woorden die in Das Tor ruimte aangeven (läuten, wind, steigt, hohes, küste)
geven tevens metaforisch extase aan: de ruimte krijgt gestalte binnen de gevoelens
van de ‘ik’. Deze ruimte is driedimensionaal en onbepaald. Na 12 is de vergroting
van de vrouw een ruimtesuggestie.
In Scheveningen groeit de ruimte met de toenemende omvang van de destructie.
Zo is de ruimte nauw geliëerd aan de structuur van het vers, en aan het thema. Toch
zijn alle ‘ruimten’ hier tevens begrensd: horizonnen, muren der sterren. De kosmische
ruimte is niet metaforisch, maar wordt objectief gepresenteerd. In alle stedengedichten
wordt de ruimte aangegeven door de titel.
In Amsterdam staat de ruimte in dienst van de vervreemding, die het thema vormt
van dit gedicht. Woorden met een betekenisaspect ruimte worden door concretisering
‘ontkracht’: wenteltrap, ontstelde. De ruimte is gesloten: ruggelings, hemelschuinte.
Toch is er geen projectie. De ruimte is vervreemd maar niet metaforisch. Omdat de
‘ik’ beweegt, is dit gedicht gekarakteriseerd als driedimensionaal, hoewel het
tweedimensionale effecten heeft. In Potsdam wisselt de positie van de waarnemer.
Deze wisselende ruimte is verankerd in de anecdote. Maar de ruimte is ook met het
thema verbonden: de ruimte in 6-25 vertoont verscheidene aspecten van ruimtelijke
orde (naast disciplinaire orde 1-5).
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In Delft maakt de ruimte een sterk gesloten indruk door donker, maar deze
geslotenheid is geen uitgewerkt aspect. Door de indruk van ‘verstilling’ neigt Delft
naar een tweedimensionaal effect.
In Val wordt een totale ruimte opgeroepen: heelal / na heelal. Dit bekrachtigt het
thema ‘de val’. Er is een ‘loodrechte’ ruimte met verticaal aspect (grondloos), maar
evenzeer een horizontale ruimte: leven tegenover dood. Beide ruimten
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liggen ‘in elkaars verlengde’: de ‘vloer van het vallen is de dood.’ De oneindigheid
wordt in beide richtingen in het thema ‘vallen’ uitgedrukt.

3.2 Tweedimensionaal effect
Tweedimensionale effecten komen alleen in de ‘Seinen’ voor, en in Robijn 1-7. Toch
verschilt de functie van de tweedimensionale ruimte wel in de afzonderlijke gedichten.
Robijn 1-7 maakt de indruk, een weergave van een kubistische tekening te zijn:
alleen lijnen en vlakken worden aangegeven. Het tweedimensionale effect maakt het
object van de beschouwing onpersoonlijk, en benadrukt een exacte visualisering in
de beschrijving, wat in overeenstemming is met het thema. In 8-9 komen gevoelens
in het spel: daar wordt de ruimte vergroot tot zij de ‘ik’ omvat. Nachttrein heeft een
ander tweedimensionaal effect: geen vlak maar een tunnel; lengte en diepte, geen
hoogte. De tunnel-beelden functioneren in het thema van de angstgevoelens, die in
een eindeloze lineaire ingesloten ruimte worden verbeeld.
Berlijn heeft een sterk picturaal tweedimensionaal effect. De kleuren dragen hiertoe
bij: blauw, geel. Dit ‘schilderij’-effect wordt gereleveerd door de blikrichting van
de impliciete waarnemer, die parallel is met de gesuggereerde beweging van de stad
zelf. De ruimte is ook hier in het thema vastgelegd, maar minder dan dat in Nachttrein
het geval was. In Berlijn draagt de ruimte bij tot de gepresenteerde indruk van de
stad, eerder dan tot de thematische tegenstelling ‘smoezelig - prachtig’.
Hiddensoe toont eenzelfde effect als Berlijn, alleen is het nu een avond‘schilderij’,
waar ‘zilver’ en ‘donker’ overwegen. Ook hier weer is de blikrichting parallel met
de gesuggereerde beweging. De ruimte staat in dienst van het thema ‘geweld’.
In Bazel beweegt alleen de blikrichting van de waarnemer, die van een afstand
kijkt: sloeg geeft geen beweging aan. De kleurwerking is effectief. Hier wordt het
tweedimensionale effect duidelijk door woorden die een respectieve plaatsbepaling
aangeven: door, over, onder. De ruimte staat ook hier in dienst van de te wekken
indruk en daardoor van het thema.
Weimar bewerkt met het woord daaraan een suggestie van tweedimensionaliteit.
Maar in een zo kort gedicht kan men nauwelijks van een structuuraspect ruimte
spreken.

3.3 Ruimtesuggestie
Ruimtesuggestie als structuuraspect troffen we aan in Vlam, Vrouw, Bloei, Einde,
Gang, Wacht, Blauwe Tocht II en III, Invocatio, en Madonna. Onder ruimtesuggestie
versta ik het effect van een ruimte die voornamelijk functioneert als projectie en/of
vergroting.
Het kenmerk van een ‘eendimensionaal’ gedicht is, dat de ruimte een subjectief
karakter heeft. Een objectieve vergroting heeft driedimensionale eigenschappen, zie
bv. Verhevene. Omdat de term ‘eendimensionaal’ curieus aandoet, hanteer ik de
benaming ruimtesuggestie.
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Projectie en vergroting zijn twee verschillende effecten van het structuurelement
ruimte. Bij projectie worden gevoelens, aan een subject toebehorend, (mede) aan de
ruimte toegeschreven. Voorbeelden: hijgende nacht in Vrouw 4: en nacht de weerklank
van den roep der handen in Bloei 4. Vergroting heeft uitsluitend betrekking op een
persoon. Hier bespreek ik alleen de subjectieve vergroting -
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er is uiteraard ook objectieve vergroting (Verhevene, Stroom). In de bundel treft men
elkaar-wederzijds-uitsluitende kenmerken van de vergroting aan: de vergroting van
de ‘ik’ en die van de ander, kosmische en aardse vergroting. Over het algemeen is
het bij Marsman zo dat de ‘ik’ kosmisch, de vrouw aards wordt vergroot. De ‘ik’
heerst over, geniet van, beweegt zich in de kosmos; voor de vrouw vervult de aarde
deze rol.
De ‘ik’ wordt vergroot in Vlam, Bloei, Einde, Gang, Wacht, Blauwe Tocht II en
III; de vrouw in Vrouw, Bloei, Bloesem 8-16, Invocatio, Madonna en Das Tor. Men
ziet, bij vergelijking, dat de verdeling kosmisch-aards opgaat met dien verstande dat
het kosmisch ‘ik’ vaak behoefte heeft aan het aardse van de ‘U’ (Wacht, Blauwe
Tocht II en III, Invocatio).
In Vlam functioneert een subjectieve kosmische vergroting 2-5: een emotionele
beleving van de ruimte die binnen de in 2-5 gesuggereerde visualisering (het
schalen-beeld) niet consistent is. Dit subjectieve aspect van de ruimtesuggestie
verklaart, waarom de afzonderlijke beelden zowel naar een ‘realiteit’ verwijzen, als
ook metaforisch functioneren binnen de 'ik-vergroting.
Van de woorden die in Vrouw ruimte suggereren (wentelend, hemel, nacht, hemel,
al-ruimte, hangen) wordt in de context hun driedimensionale betekenisaspect
verzwakt.
De ruimte is niet consistent. In de regressie 7-8 wordt de vrouw vergroot, zelfs
kosmisch (al-ruimte), de ‘ik’ niet. De ruimte staat in dienst van het thema, de
liefdesbeleving.
In Bloei treffen we kosmische vergroting van de ‘ik’ aan (firmament, sterren,
hemelbruggen, maanzeil) die op gàng wordt gebracht door de vrouw. De kosmiek
is dan ook een subjectieve. De beelden zijn onderling niet consistent. De vervlechting
van de vergroting met het thema is evident.
Einde kent twee ruimtebelevingen, nl. kosmische vergroting en verkleining. Beide
functioneren als (dubbele) uitleg van het ambigue schemernacht, dat voor (o.m.)
‘eenzaamheid’ staat. Ruimte en thema vormen één geheel. De ruimte is subjectief,
met metaforische waarde.
Gang 1 suggereert weliswaar een loop-ruimte, maar met beperkingen (horizonten).
Visualisering treedt nauwelijks op. De kosmiek is wel subjectief. Niet de ‘hij’ wordt
vergroot, maar een vergrotingseffect wordt bereikt door verkleining van de wereld
in 5-6. De ruimte is hier van weinig structureel belang: het vers moet duratief worden
geïnterpreteerd, de ruimte is niet meer dan illustratie bij de anecdote (de visionaire
‘hij’).
Wacht 1 heeft een anecdotische ruimte, die bepaald, en omschreven is, maar niet
wordt gevisualiseerd. In 2-7 is de ruimte de kosmische ruimte van de ‘ik’, in
tegenstelling tot de ruimte die aan de U wordt toegekend in 8-9. We zien hier
kosmische tegenover aardse vergroting, waarbij de kosmische vergroting tweeledig
is uitgewerkt in een ‘vroeger’ en een ‘nu’ (niet langer), in overeenstemming met het
thema.
In Blauwe Tocht II en III staat het kosmische stadium van de ‘ik’ in de
herinneringsgedeelten voornamelijk in dienst van het thema. Projectie treffen we aan
in III 10-16, in de uitgewerkte ‘stroom/boot’-metafoor, welke een ruimte vol geluk
creëert (ons doorwaaid geluk), die als verbeelding van de hartstocht fungeert. Hier
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draagt de ruimte bij aan het thema, maar in de Blauwe Tocht in het algemeen staat
de ruimte voornamelijk in dienst van de anecdote.
In Invocatio 11-12 treedt een (aardse) landschapsvergroting op, die een relatie
heeft met het thema.
In Madonna structureren de metaforen, vergrotingen en verkleiningen, in hoge
mate. Ruimtesuggestie fungeert als structuurmoment van afwisseling in een
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aantal onderling niet consistente beelden. Er is geen visualisering. De ruimte staat
in dienst van het thema.
We zien, dat de visualisering bij gedichten met ruimtesuggestie vaak inconsistent
is. Dit is niet verwonderlijk: in deze verzen zijn gevoelens belangrijker dan de
handeling (die immers ruimte impliceert). Vaker dan bij twee- en driedimensionale
verzen is de ruimte als structuuraspect verankerd in het thema.

3.4 Ruimte als structuuraspect
Het is nu mogelijk ten aanzien van ruimte als structuurelement, een aantal vragen te
groeperen die bij interpretatie gesteld kunnen worden. De belangrijkste vraag is die
naar het effect van de ruimte: driedimensionaal, tweedimensionaal, of suggestie?
Bij ruimtesuggestie kan men vaststellen of projecties of vergrotingen de suggestie
bewerken. Als er vergrotingen zijn, zijn zij dan subjectief of objectief? Aards of
kosmisch? Wie wordt vergroot voorgesteld, de ‘ik’, of de ander? Is er een relatie
tussen ruimtesuggestie en thema? Is de visualisering consistent? Speelt de handeling
een ondergeschikte rol? Als de suggestie bewerkt wordt door concretisering van
ruimtewoorden, welke functie heeft deze concretisering dan: een begrenzende, een
ontgrenzende?
Wanneer een gedicht tweedimensionaal ruimte-effect heeft, is het van belang te
onderzoeken of dat een visueel effect is (Berlijn) of een aan de tijd verbonden effect
(Nachttrein). Hoe wordt de illusie van tweedimensionaliteit bewerkt: door
kleurwoorden, door woorden die onderlinge posities aangeven? Wat is de rol van
het gezichtspunt? Hoe komt de visualisering tot stand? Is er een relatie tussen de
ruimte en andere structuuraspecten?
Bij een driedimensionaal ruimte-effect kan men zich afvragen of de ruimte open
of gesloten is, duidelijk omschreven of niet, groot of beperkt. Treedt visualisering
op? Is de ruimte een structuuraspect, en zo ja, staat dit aspect in relatie tot het thema,
of de anecdote?
Tot slot van deze bespreking van de ruimte-effecten in de bundel, geef ik aan, tot
welke structuuraspecten de ruimte in elk gedicht bijdraagt.35.
Vlam × thema
Verhevene × karakterisering
Vrouw × thema
Stroom × anecdote
Bloei × thema
Gang × (anecdote)
Schaduw Wacht × thema
Virgo × anecdote
Bloesem × thema
Scheveningen × thema
Bazel × (thema)
Amsterdam × thema
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Potsdam × thema
Smaragd × karakterisering
Robijn × thema
Blauwe Tocht I × thema
Blauwe Tocht II en III × anecdote
Invocatio × (thema)
Madonna × thema
Das Tor × ‘ik’
Nachttrein × thema
Berlijn × (thema)
Hiddensoe × thema
Weimar Delft Val × thema
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4 Conclusies
Aan de lyrische situatie werden zeven structuuraspecten onderscheiden. Een
groepering van deze aspecten leidde tot een verdeling in:
1. Ad-hoc-structuuraspecten, die betrekking hebben op de lyrische situatie van het
specifieke gedicht alleen (‘U’, betrokkenheid, directheid). Deze structuuraspecten
zijn noch elk afzonderlijk, noch in combinatie typevormend. Ik acht het dan
ook waarschijnlijk dat de lijst van deze structuuraspecten is uit te breiden alleen komen andere mogelijkheden dan de genoemde in de bundel niet voor.36.
2. Typische structuuraspecten. Deze bestrijken het eigenlijke terrein van de
presentatie (afstand, persoon van het gezichtspunt; auctoriaal, personaal, ‘ik’
of waarnemer, expliciteit). De vier mogelijke wijzen van presentatie (auctoriaal,
personaal, ‘ik’ of waarnemer) bleken op een typologische cirkel te passen en
twee aan twee relaties te vertonen met de structuuraspecten afstand en persoon.
Uiteraard zijn er overgangsgevallen.

Het structuurelement tijd kende drie aspecten, en naar aanleiding van elk daarvan
kon een aantal vragen gesteld worden die bij de interpretatie mogelijk van nut kunnen
zijn.
1. De verbaaltijd. Is deze praesens, heeft dit dan algemene of momentane waarde?
Is deze verleden tijd, is er dan afstand of heeft de verbaaltijd episch effect? Is er een
relatie met de ontwikkeling?
We vonden bij Marsman dat, in gedichten met heden en verleden naast elkaar, het
verleden hetzij duratief, hetzij explicatief werd gebruikt, en zelden (Smaragd)
uitsluitend in relatie tot de ontwikkeling stond. Gedichten in het praeteritum kregen
daardoor vaak een episch effect. Gedichten in het praesens hadden hetzij momentane,
hetzij algemene waarde, hetzij een opschuivend ‘nu’ (dat wil zeggen ontwikkeling).
2. Naar aanleiding van de ontwikkeling kan men zich afvragen: is er een relatie
tussen ontwikkeling en tijd als structuuraspect? Als de ontwikkeling van het vers in
tijd verloopt, wordt dit dan in de verbaaltijd aangegeven? Staat ontwikkeling met de
tijd of met het thema in verband?
Bij Marsman wordt de ontwikkeling niet altijd in de verbaaltijd uitgedrukt. Het
begrip ‘ontwikkeling’ bleek gesplitst te moeten worden:
a. het thema ontwikkelt zich in de tijd, maar is zelf statisch;
b. het thema omvàt ontwikkeling, het thema is dynamisch, en een verandering van
de houding van het gezichtspunt treedt op in de loop van het gedicht.
3. Genoemde tijd. Zijn er woorden die tijd noemen? Welke functie hebben deze, wat
is er met dat betekenisaspect gedaan: geven ze de tijd aan waarin het gedicht speelt
of worden ze juist als tijdwoorden ontkracht (met name door concretisering) en zo
ja, met welk effect (momentaan, tijdloos)?
Marsman concretiseert dikwijls woorden met een betekenisaspect ‘tijdsverloop’.
Vaker doet hij dit, dan dat hij deze woorden uitsluitend tijd laat noemen. Daardoor
zijn de woorden die tijd noemen metaforisch verankerd in het gedicht. Vaak krijgen
ze ruimtelijk effect.
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De rol die de ‘dag’ en de ‘nacht’ spelen in de Verzen, leidde niet tot een eenvoudige
conclusie: zowel ‘dag’ als ‘nacht’ kunnen vriend, vijand, attribuut van de man of
attribuut van de vrouw zijn. Wel kan ‘nacht’ ‘beslotenheid’ aangeven, en ‘dag’
‘openheid’.
Evenmin hangt de kosmische ervaring (hetzij daags, hetzij 's nachts) uitsluitend
nauw samen met de eenzaamheid van de ik: zie Bloei. ‘Nacht’ is vijand van de
eenzame in Verhevene, ev. Virgo, Nachttrein; en vijand van de gelieven in Bloesem

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

405
17-19. Vriend van de eenzame is de ‘nacht’ in Stroom, Einde, Schaduw; van de
gelieven in Bloei, Blauwe Tocht I en III, Das Tor. Attribuut van de vrouw is de ‘nacht’
in Bloesem en Smaragd. ‘Dag’ is vijand in Invocatio, vriend in Vlam, attribuut van
de vrouw in Virgo en Blauwe Tocht II.
De conclusie die we hieruit moeten trekken is, dat Marsman ‘dag’ en ‘nacht’ niet
met vaste waarde gebruikt. De waarde wisselt per vers. ‘Marsmans eerste bundel
Verzen is van een dichter, die zich voelt leven als een gespannen boog,’ schrijft
Brandt Corstius in dit verband.
‘Uiterste tegenstellingen worden er hoorbaar, wat niet alleen wijst op een
omvattend, ook op een dynamisch gevoel van leven. Dat beweegt zich
tussen de polen van groot leven en groot sterven, heersen en ondergaan,
bestendiging en verwaaien, levenskracht en moeheid. De dichter voelt
zich beurtelings zeer hemels en zeer aards. Vuur en licht zijn symbolen,
maar ook schemering en duisternis maken deel uit van zijn leven. Hij kent
het geluk van de vervulling en de ellende van de leegte, de eenheid met
al wat leeft en de verscheurdheid, de harmonie en de chaos, het gevoel
atoom te zijn en het heelal in zich te besluiten [...] Maar het beslissende
is dat hij ons daarbij niet verschijnt als een gespletene die geslingerd tussen
uitersten leeft. Als de nadruk gelegd wordt op de tegenstelling dan mag
daarbij niet vergeten worden, dat Marsman die uitersten omvat, dat zij in
zijn persoon bijeengehouden worden, dat hij een spanningsboog is, een
eenheid, een totaliteit. Niet de breuk is in hem aanwezig noch de wanhopige
slingering in een vergeefs verzet. Marsman is het ene zowel als het andere,
omdat het vormen zijn van éénzelfde en als eenheid ervaren leven, dat hij
tot in de uiterste hoeken doorkruist en dat hij wil bezitten, al moet het ook
meestal door gevechten gebeuren, gevechten die hij vol moed en in
vertrouwen op de overwinning begint.’37.
Aan het structuurelement ruimte werden driedimensionaal effect, tweedimensionaal
effect en ruimtesuggestie onderscheiden. Deze onderscheiding is niet als typologie
bedoeld, maar als klassificering van (door Marsman) gebruikte effecten.
Bij driedimensionale ruimte was van belang of deze open of gesloten was, hoe de
visualisering tot stand kwam, of de ruimte groot was of beperkt, omschreven of niet;
of ruimte structuuraspect was of niet; en zo ja, of dit aspect in verband met handeling,
thema, anecdote of iets anders in verband stond.
Belangrijk is, dat objectieve vergroting een driedimensionale ruimte creëert, en
geen ruimtesuggestie, zoals de subjectieve vergroting. Zie Verhevene, Stroom
tegenover Vlam, Bloesem e.a. Een tweedimensionaal effect werd vooral bereikt in
een aantal ‘Seinen’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lehning38. deze gedichten
in verband brengt met schildersinvloeden. Berlijn en Hiddensoe bv., trouwens ook
Robijn 1-7, geven de indruk van een tweedimensionaal vlak, een tekening of een
schilderij. Naar aanleiding van een tweedimensionaal ruimte-effect, kan men zich
afvragen hoe de visualisering in zo'n gedicht werkt, hoe de illusie van
tweedimensionaliteit bewerkt wordt en waarom. Is er een kijkrichting? Wat is de rol
van de waarnemer? Hangt het tweedimensionale effect samen met de mate van subof objectiviteit?
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Nachttrein suggereerde ook twee dimensies, maar meer in de vorm van een tunnel
in de tijd dan een vlak.
Ten slotte zijn er gedichten waarin de ruimte wel een rol speelt, maar alleen als
suggestie: gedichten waarin ruimte uitsluitend genoemd wordt, in de vorm van
projecties en subjectieve vergrotingen. Vragen die men zich hier kan stellen, zijn:
welke is hun functie en waarom? Wie wordt vergroot (man of vrouw) en hoe (aards
of kosmisch)? Hier blijkt de visualisering vaak inconsistent, en speelt de handeling
een ondergeschikte rol.
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Marsmans kosmische zelfvergroting wordt vaak genoemd in de literatuur, onder
meer door Lehning.39. Ik citeer:
‘De eenheid van individu en kosmos, die in Marsman's eerste gedichten
tot uiting komt - “atoom en kosmos beide” - is een ontgrenzing, die op
zelfvergroting is gebaseerd. De dichter voelt zich opgenomen in het heelal
èn hij neemt het heelal in zich op; hij verliest niet zijn persoonlijkheid,
integendeel, dit opgaan in het heelal geeft hem de mogelijkheid om over
de wereld te heersen’.40.
Lehning citeert ter adstructie Vlam, en even verder Verhevene. Daaronder zegt
hij:
‘De beelden van deze verzen zijn in een niet anders dan als hallucinair
aan te duiden scheppingsproces, verwant aan de exaltatie der mystici,
ontstaan, visionnair, simultaan en correlaat, woorden en beelden. De
beelden zijn hier geen projecties van de werkelijkheid noch van het
onderbewuste, maar ze worden als middel van de taal gebruikt: er wordt
niet in woorden, maar in beelden gedacht - de “kosmische visie” van de
dichter is identiek met het in het woord gecreëerde beeld; dit verklaart de
uitzonderlijke intensiteit - overigens een essentiëel kenmerk van alle
expressionistische lyriek - en de geladenheid van deze verzen’.41.
Mogelijk bedoelt Lehning hier ook dat de visualisering vaak inconsistent is. Maar
een verschil tussen subjectieve en objectieve vergroting maakt hij niet; en evenmin
tussen de vergroting van de ‘ik’ en die van de vrouw, die bij Marsman toch markante
trekken heeft: vrijwel altijd wordt de vrouw aards vergroot, en nooit objectief. De
‘ik’ (of ‘hij’) wordt zelden aards vergroot, en subjectief èn objectief beide.
Wanneer we, ten slotte, de bundel bezien op de relatie van de ruimte met andere
structuuraspecten, blijkt in vijftien gedichten ruimte met thema, in twee met
karakterisering, in drie met anecdote, in één met de ‘ik’ in verband te worden gebracht.
In zeven verzen is de ruimte onbelangrijk.42.
Vestdijk merkt op (in een passage over Tempel en Kruis):
‘De geweldige uitbarsting van de eerste verzen, die een geheele
kosmische ruimte schenen te vullen, kan ontmoedigend hebben gewerkt:
Marsman had dit achter zich, en hij wist niet wat er voor hem in het
verschiet lag. Aarzelingen, in vormgeving en wereldbeschouwing, een
behoedzame concurrentie tussen proza en poëzie ook, waren het gevolg
daarvan. Deze dichter zocht zichzelf, blijkbaar. Daarbij moet men echter
niet uit het oog verliezen, dat al deze gedichten, zonder één uitzondering,
in hun conceptie niet minder grandioos waren dan evocaties als Heerscher
of Bloei en in aanleg steeds waren voorbestemd om een “ruimte” te vullen,
een totaliteit uit te beelden, kortom: “driedimensionaal” te zijn.’43.
De drie in dit hoofdstuk onderzochte aspecten van de literaire werkelijkheid moeten,
in elk gedicht, met elkaar in verband worden gebracht. Dit hier te doen zou weinig
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zin hebben, ik verwijs hiervoor naar de interpretaties.44. Tijd en ruimte worden vaak
onder één noemer gezet: ook in deze bundel kan dat worden gedaan, met name waar
sprake is van concretiseringen, van zowel ruimte- als tijdaanduidende woorden.
Maar het verband tusen lyrische situatie en tijd en ruimte is niet theoretisch te
leggen. Het is in elk gedicht anders, ook al worden vaak dezelfde procédés gebruikt.
De onderlinge relaties tussen de structuuraspecten kunnen alleen in de interpretatie
worden ontsluierd.
Dat deze structuuraspecten in ieder gedicht werkzaam zijn, heb ik in dit hoofdstuk
en in de interpretaties aangetoond. Hiermee is niet meer dan een begin
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gemaakt met een theorie van de structuur van het gedicht. En hoewel vooral tijd en
ruimte ad-hoc-structuurelementen zijn, waarover weinig algemene beschouwingen
kunnen worden gegeven, meen ik, dat uit de voorgaande bladzijden wel duidelijk is,
dat Maatje ongelijk heeft wanneer hij tijd en ruimte in lyriek karakteriseert als
‘verstild’.45.

Eindnoten:
19. De ‘ik’ is ook bv. impliciet in Trakls In den Nachmittag geflüstert (Menschheitsdämmerung p.
66).
20. Om dit te verduidelijken kan een vergelijking met de roman dienst doen. Wanneer in een roman
geen manifest perspectief optreedt, wordt dit neutraal genoemd. Een gedicht met een waarnemer
is niet als neutraal te karakteriseren, omdat het hier niet te doen is om het louter weergeven van
personen en gebeurtenissen, maar van een visie daarop. Dit blijkt het duidelijkst in Berlijn en
Delft, die ten dele subjectief zijn. Maar in alle waarnemergedichten blijkt de visie uit het feit
dat metaforen gebruikt worden en beelden worden opgeroepen: er zit niet alleen iemand ‘achter’
het gedicht die het ziet, en er is iemand die het zó ziet.
21. Met name in Stramms gedichten treft men vaak een impliciete waarnemer aan. Maar ook bij
Lichtenstein, Ehrenstein en Van Hoddis.
22. Friedman gebruikt de term ‘angle of view’.
23. Op zichzelf kan een onderzoek van de verbaaltijd weinig resultaten opleveren. De interpretatie
van de gegevens die een dergelijk onderzoek verschaft, kan pas geschieden in combinatie met
andere aspecten van het structuurelement tijd.
24. Over het futurum in de bundel zijn geen bijzonderheden te vermelden. Men zie de interpretaties.
25. Hoewel deze functies betrekking hebben op gedichten uit het corpus, meen ik toch dat zij
algemeen gelden bij afwisselende verbaaltijden.
26. Het spreekt vanzelf dat ik met de term ‘ontwikkeling’ hier iets anders bedoel dan in hoofdstuk
I het geval was.
27. Uiteraard ontwikkelt het thema van elk gedicht zich in de tijd - hiermee is dus geen distinctief
kenmerk bedoeld.
28. Vitaliseringen (meest concretiseringen) van tijdwoorden in de bundel:
Vlam 1 morgen, 5 dag; Verhevene 1 Eeuwen, 19 nacht; Vrouw 4 nacht; Stroom 1 nacht, 4
eeuwen, 7 omnachting, 11 verleden, 12 nacht, 14 uren; Bloei 4 nacht; Einde 3 schemernacht,
5 eeuwen, 7 tijd; Schaduw 4 nachts; Virgo 1 Morgenmeren, 8 nacht (tweemaal); Bloesem 1
nacht, 3 nachtland, 7 nacht, 8 avond, 9 nachtelijk, 17 nacht, 19 eeuwigheid; Smaragd 3 avonden,
14 nachten, 16 avond; Blauwe Tocht II 13 nacht, 18 dag; III 10 nacht, 11 avond; Invocatio 5
dag; Das Tor 3 abend; Hiddensoe 6 nacht, 12 nacht; Bazel 4 dag.
29. Verbeeck p. 7.
30. Verbeeck p. 8.
31. Interpretatie van Marsman, kriticus van anderen en het eigen-ik p. 66.
32. Verbeeck p. 14.
33. Dit betekent niet dat hiermee een typologie van het structuurelement ruimte is bedoeld, zoals
bij het gezichtspunt het geval was.
34. Voor de conclusies uit de nu volgende karakteristieken, zie 3.4.
35. Wanneer het structuuraspect tussen haakjes is geplaatst is de relatie met de ruimte niet belangrijk.
De ruimte fungeert dan min of meer illustratief.
36. Men zou bv. kunnen denken aan bepaalde karakteriseringstechnieken.
37. De dichter Marsman en zijn kring p. 42-43.
38. Marsman en het expressionisme p. 48.
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39. Marsman en het expressionisme p. 16-18. Zie ook Smit, De kosmische zelfvergroting van de
dichter enz.
40. Marsman en het expressionisme p. 16.
41. idem p. 19.
42. Blauwe Tocht II, III en I zijn als twee gedichten geteld.
43. ‘De cultuur als bron van inspiratie’ p. 76.
44. Vooral de afdelingen II en III.
45. Maatje p. 123-129 en 156-161.
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VI Evaluatie
1 Ter inleiding
Zonder uitvoerig in te gaan op ontologische en epistemologische kwesties, wil ik in
de eerste plaats vaststellen dat de waarden van een literair werk in dat werk zelf
gelegen zijn en niet in de ervaring van de lezer.1.
Richards2. erkent alleen de ervaring (‘experience’) en niet de kwaliteit (‘quality’).
Als Richards gelijk zou hebben, was verdergaan onnodig - als daarentegen de
kwaliteiten in het literaire werk zelf gesitueerd zijn heeft evaluatie zin.
Wanneer iemand een zin uitspreekt, en ik hoor die zin dan construeer ik niet het
verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het. Ik reconstrueer een
verband dat door de spreker is gelegd.
Hoewel ik alleen via de ervaring van een taaluiting kennis kan nemen, is de
coherentie van die taaluiting niet in mijn ervaring gesitueerd maar in de uiting zelf.
Toegepast op literaire werken: wanneer ik een (geconstrueerd) literair werk
reconstrueer of realiseer,3. impliceert zulks dat coherentie, herhaling, eufonie e.d.,
eigenschappen van het werk zelf zijn en niet van mijn ervaring.
Of we deze eigenschappen kwaliteiten noemen is een andere zaak.
Richards wordt slachtoffer van zijn psychologische benadering van het literaire
werk. Men mag niet de kennisname van een zaak (ervaring) gelijkstellen met de zaak
zelf. In feite kennen we alles wat we kennen via onze ervaring, hetgeen toch voor
de meesten van ons niet afdoet aan de realiteit van onze omgeving.
Aan het aantonen van het objectief bestaan van waarden besteedt Wutz dan ook
het eerste deel van zijn boek Zur Theorie der literarischen Wertung.
Een tweede vraag is dan, of deze kwaliteiten ook objectief aantoonbaar zijn. Dat
dit zo is, wordt m.i. door Ingarden aannemelijk gemaakt.4.
Welke kwaliteiten hebben literaire werken zoal? Markiewicz geeft er in zijn artikel
‘Evaluation in the study of literature’ een opsomming van. Voor de hand liggend is
allereerst een verdeling in esthetische kwaliteiten en andere. Wutz meent, dat de
niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren,
niet op één lijn mogen worden gesteld met de esthetische, omdat deze niet-esthetische
kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.5. Voor mij is dit de vraag.
Zodra een kwaliteit (‘Wert’), bv. menselijke goedheid, in een literair werk gestalte
krijgt is hij toch wel degelijk mede constitutief voor dat werk: de structuur staat zelfs
in functie van de overdracht van dergelijke kwaliteiten! Deze kwaliteiten horen echter
niet bij de esthetica thuis, en het is daarom ook twijfelachtig of de esthetische
benadering in deze studie de basis zou kunnen verschaffen om de niet-esthetische
kwaliteiten van de Verzen te beoordelen. Aan de pluraliteit van waarden in het literaire
werk doet dit echter niet af. Over de vraag of het literaire werk esthetische kwaliteiten
bezit, hoeft tegenwoordig geen ruzie meer te worden gemaakt. Iets anders is, welke
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waarde men aan die kwaliteiten hecht. Voor wie zoekt naar criteria, blijkt de literatuur
over evaluatie een doolhof.
Wat Frye betreft hoeft men niet te zoeken:
‘The pursuit of values in criticism is like the pursuit of happiness in the
American Constitution: one may have some sympathy with the stated aim,
but one deplores the grammar. One cannot pursue happiness, because
happiness is not a possible goal of activity: it is rather an emotional reaction
to activity, a feeling we get from pursuing something else.’
‘Happiness’ en ‘value’ zijn voor Frye vergelijkbare grootheden, want:
‘So with the sense of value in the study of literature. One cannot pursue
that study with the object of arriving at value judgements, because the
only possible goal of study is knowledge. The sense of value is an
individual, unpredictable, variable, incommunicable, indemonstrable, and
mainly intuitive reaction to knowledge. In knowledge the context of the
work of literature is literature; in value judgment, the context of the work
of literature is the reader's experience.’6.
Frye heeft ongelijk7., omdat hij het ervaren van een waarde verwart met die waarde
zelf.
Wutz maakt het onderscheid tussen ‘Wert’ en ‘Werterfahrung’ wel: ‘Werten’ en
‘Wertung’ zijn activiteiten van het intellect, de ‘Werterfahrung’ is emotioneel.8. In
dit hoofdstuk gaat het niet in de eerste plaats om het delen van een ervaring, maar
om de aantoonbaarheid van de waarden in literatuur. Hirsch stelt:
‘Literature would have to be judged as literature, poetry as poetry, and
not referred to some alien standard. Self-evidently, such a judgement would
be more definitive than an evaluation based up on social utility, arbitrary
rules or personal taste. To judge literature as literature and not another
thing would be to reach a determination independent of shifting opinions
and tides of taste, for the judgment would be made up on intrinsic grounds.
[...] Intrinsic evaluation [...] would be permanent and secure, privileged
and immutable, because the grounds of judgment would be derived from
the very nature of the thing judged.’
Hirsch komt echter tot de conclusie dat intrinsieke evaluatie een hopeloze
onderneming zou zijn vanwege de ‘impossibility of deducing genuinely privileged,
literary criteria of evaluation’.9.
Pepper wil dan ook descriptieve definities als criterium laten fungeren.10. Dergelijke
definities zouden door onderlinge afspraak algemeen kunnen worden geaccepteerd.
Na onderzoek van verschillende in de laatste eeuw gehanteerde ‘world hypotheses’
komt hij tot vier criteria die voor algemene acceptatie in aanmerking komen. Deze
criteria kunnen in zoverre objectief worden genoemd als ze voor elk van de vier
verschillende ‘world hypotheses’ acceptabel zijn: alleen de prioriteit verschilt. Het
gaat Pepper dan om ‘pleasure’, om de ‘normaalheid van de mens’, het ‘organisch
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geheel’ en de ‘levendigheid van de kwaliteiten van de directe ervaring’.11. Deze vier
criteria zijn objectief ‘in the sense that they operate in human experience
independently of the judgments of critics and aestheticians and the linguistic
formulations given them’.12.
Een benadering als die van Pepper, vanuit de praktijk, op basis van een consensus,
heeft het voordeel dat zij een naar het zich laat aanzien voorlopig onontwarbare
knoop doorhakt. Tegen descriptieve definities heb ik echter mijn bezwaren. Pepper
demonstreert een dergelijke definitie aan het petrarkistisch sonnet, maar het kan nu
eenmaal niet worden ontkend dat contemporaine poëzie
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zich juist aan een descriptief model onttrekt. Bovendien komen mij niet alle vier
criteria even acceptabel voor, met name de ‘normaalheid van de mens’ is zeker in
moderne literatuur geen algemeen geaccepteerd criterium.
Aantrekkelijker is Beardsley's ‘instrumental theory’13. die ik hier kort zal bespreken.
In de uitspraak ‘een goed esthetisch object’ dient het woord ‘goed’ als een bepaling
te worden gebruikt, hetgeen alleen mogelijk is, als het substantief waar het bij staat
een ‘function-class’ denoteert. Nu zijn esthetische objecten een ‘function-class’,
wanneer ze een gemeenschappelijk characteristicum vertonen en wanneer ze een
functie vervullen die leden van een andere klasse niet of minder goed vervullen. De
functie waar het hier om gaat, is het in staat zijn esthetische ervaring (‘aesthetic
experience’) te bewerkstelligen. Dat literaire werken (esthetische objecten) dit kunnen,
is duidelijk. De graad waarin ze het kunnen, verschilt, maar dat is geen bezwaar: in
een ‘function-class’ kunnen de afzonderlijke leden verschillen in de graad waarin ze
de functie vervullen.
Beardsley bespreekt dan een aantal eigenschappen, die kenmerkend zijn voor de
esthetische ervaring bij esthetische objecten (niet alleen literaire werken):
1. ‘an aesthetic experience is one in which attention is firmly fixed upon
heterogeneous but interrelated components of a phenomenally objective field
- visual or auditory patterns, or the characters and events in literature’.14. Het
esthetische object veroorzaakt en bepaalt de ervaring, maar verschijnt in die
ervaring als het in fenomenologische zin objectieve gebied ervan.
2. De esthetische ervaring heeft intensiteit. Esthetische objecten verschaffen een
concentratie van ervaring.
3. De esthetische ervaring is in hoge mate coherent.
4. De esthetische ervaring is in zichzelf compleet, onttrekt zich aan verstoring
door andere elementen.
Andere ervaringen hebben vaak één van deze vier kenmerken, maar niet in dezelfde
combinatie.
Niet alle esthetische ervaringen zijn gelijk. Waarin verschillen ze? In drie opzichten,
stelt Beardsley: ze kunnen meer (of minder) ‘unified’ zijn, ze kunnen verschillen in
intensiteit, en in complexiteit. Zo geraken we tot drie variabelen die de ‘magnitude’
van een esthetische ervaring bepalen. De ‘magnitude’ die de graad van ‘geslaagdheid’
van een esthetisch object aangeeft (groter of kleiner bij verschillende esthetische
objecten) is dus een functie van de drie variabelen eenheid, intensiteit en complexiteit.
Wanneer we er nu van uitgaan, dat esthetische ervaring waarde heeft, kan men
esthetische waarde definiëren als ‘the capacity to produce an aesthetic experience of
some magnitude’.15.
Het grote voordeel van Beardsley's theorie is wel, dat het probleem van de kloof
tussen het literaire werk zelf, en de onvermijdelijk gebrekkige, meer of minder
subjectieve kennisname en realisering ervan, hiermee wordt overbrugd. De factoren
die voor de waarde van een literair werk verantwoordelijk zijn liggen immers bij
Beardsley in het werk zelf verankerd.
Een tweede voordeel is de pluraliteit van waarden, waaraan deze theorie ruimte
geeft. Over de drie constituenten van de ‘magnitude’ van een esthetische ervaring,
eenheid, complexiteit en intensiteit, bestaat een zekere consensus.
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Als criteria zijn ze wel algemeen geaccepteerd.
Over de pluraliteit nog een opmerking. Wutz16. stelt dat men niet van ‘waarden’
van een literair werk mag spreken, maar alleen van ‘de waarde’. Uiteraard kan men
zich bij een oordelende evaluatieve uitspraak over de esthetische kwaliteiten van één
literair werk inderdaad beter houden aan het enkelvoud, maar aangezien
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dè waarde (‘magnitude’, zegt Beardsley) wordt geconstitueerd door de drie
componenten intensiteit, eenheid en complexiteit bestaat er volgens mij geen bezwaar
tegen, van waarden te spreken. Wutz' enkelvoudig waardebegrip laat nl. geen
onderscheidingen toe omdat dè waarde van elk afzonderlijk literair werk ipso facto
totaal verschilt van de waarde van andere literaire werken.
En hiermee zijn we bij het m.i. grootste probleem aangeland.
Voor Wutz is de evaluatie van een literair werk een onbereikbaar ideaal: ‘Die
absolute Individualität des ästhetischen Gegenstandes bedeutet nämlich, dass es
allgemeine d.h. begrifflich ein für allemal fassbare aprioristische Gesetzlichkeiten
für die sachliche Struktur ästhetisch wertvoller Gegenstände nicht geben kann’.
Wutz is niet de enige die er zo over denkt. Bij Hinderer lezen we: ‘As soon as a
work of art achieves aesthetic value, distinctions on this value level are no longer
possible, just as we cannot compare species’.18. Daiches19. breekt daarentegen juist
een lans voor vergelijking van literaire werken.
Het probleem wortelt in het dubbele karakter van het literaire werk. Het
gemeenschappelijke aspect, dat een te evalueren literair werk met (een groep) andere
literaire werken deelt, kan door vergelijking worden opgespoord. Zo verschaffen het
tweede en derde hoofdstuk van dit boek voldoende materiaal om althans een aantal
van de Verzen met duitse expressionistische gedichten in een gemeenschappelijk
kader te plaatsen en dan, bij voorbeeld met behulp van Beardsley's drie categorieën
van ‘magnitude’ als criteria, op basis van de interpretaties een evaluatie uit te voeren.
We benaderen dan de te evalueren objecten van buitenaf, met externe criteria20.
die, daarover bestaat wel consensus,21. betrekking hebben op esthetische eigenschappen
die aan literaire werken in het algemeen eigen zijn: eenheid, complexiteit, intensiteit.
Maar zoeken we niet juist naar de verschillen tussen literaire werken, is dat niet het
doel van evaluatie? Komen we op bovengeschetste wijze niet onvermijdelijk tot
algemene in plaats van tot specifieke oordelen?22. Willen we daarentegen het gedicht
van binnenuit benaderen, dan komen we niet veel verder. Elk gedicht heeft inderdaad
zijn eigen wetten, propageert m.a.w. zijn eigen criteria.
Maar een evaluatie die gebaseerd is op geen ander materiaal dan het unieke literaire
werk alleen, zou leiden tot een chaos van absolute oordelen die niet met elkaar in
verband gebracht kunnen worden, en bovendien tot cirkelredeneringen van het slag
‘het staat er, en dus is het goed’.
Een oplossing uit deze impasse lijkt gelegen te zijn in een vergelijking die via
overeenkomsten naar de verschillen zoekt. Die verschillen zouden dan constitutief
moeten zijn voor de ‘magnitude’ van het object van onderzoek.
Immers, vergelijken we al niet impliciet zodra we een oordeel over een literair
werk uitspreken?
Mukařovský spreekt over beide aspecten van het literaire werk in zijn artikel ‘The
esthetics of language’. Als geheel, stelt hij, constitueert het literaire werk een
esthetische waarde (‘value’), die een synthese is van de esthetische norm en de
esthetische functie. De esthetische norm is gestructureerd, is bovenindividueel en
stabiel, en bepaalt de esthetische houding die de evaluerende mens ten opzichte van
objecten aanneemt. De esthetische functie is ongestructureerd, zij maakt van
afzonderlijke literaire werken esthetische feiten zonder mogelijkheid tot classificatie
- zij tendeert naar uniekheid. De ondeelbaarheid van de compositie van een literair
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werk, de onherhaalbaarheid en het accidentele karakter, zijn toe te schrijven aan de
esthetische functie; het onderlinge evenwicht van de relaties tussen componenten,
het beroep op algemene en voortdurende erkenning van het
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werk, worden gerelateerd aan de esthetische norm. De waarde van een literair werk
is dus zowel uniek (functie) als ‘regular’ (norm). ‘Every work of poetry (just as any
work of art) manifests a tendency to be valid both uniquely, that is, bound to a certain
individual subject and a certain place in time and space, and generally, that is,
independent of these changing factors’.23. Uit dit citaat zou kunnen blijken dat in
Mukařovský's opvatting de norm onveranderlijk is, dat met andere woorden zijn
onderscheid tussen functie en norm op andere kenmerken berust dan mijn onderscheid
tussen het algemene en het unieke aspect van het literaire werk. Dit is niet het geval,
zoals blijkt wanneer Mukařovský erop wijst dat de norm aan verandering onderhevig
is: ‘By aging the work becomes beautiful [...] and at the same time analyzable: it
henceforth becomes a set of norms.’24.
Wie een vergelijking tussen literaire werken zou opzetten met het doel één ervan
op de unieke aspecten te evalueren, kan dat alleen via onderzoek van de
overeenkomsten. Inderdaad klinkt dit plausibel: via de overeenkomsten de verschillen
opsporen, omdat juist die verschillen constitutief moeten zijn voor het unieke aspect
van het werk.
Maar wanneer men een dergelijk onderzoek aanvangt, merkt men dat deze
redenering in de praktijk aanleiding geeft tot bezwaren.25.
In de eerste plaats bestaat er een methodisch bezwaar. Wanneer het onderzoek
zich op twee objecten richt, stuurt dit dubbele uitgangspunt de conclusies nu eenmaal
een bepaalde richting uit, en dat zal in dit geval eerder vergelijking zijn, dan
verheldering van één van beide objecten.
In de tweede plaats is er een praktisch bezwaar. Waar vindt men twee literaire
werken die zoveel gemeen hebben dat een vergelijking zinvol wordt? En wie
garandeert bovendien, dat juist de verschillen tussen beide literaire werken evaluatief
beslissend moeten zijn?
Neem Bloei en Das Tor. Ze hebben veel gemeen,26. en verschillen (o.m.) in dit
opzicht dat Bloei complexer is, en Das Tor een enkelvoudiger vorm van eenheid
vertoont. Maar zijn niet eenheid en complexiteit allebei constitutief voor de
‘magnitude?’ Even gemakkelijk zouden voorbeelden te verzinnen zijn waar de
verschillen tussen twee literaire werken voor de evaluatie juist totaal niet relevant
waren. Ik denk bv. aan twee sonnetten waar het rijmschema in het sextet verschilt.
Op zichzelf heeft dat verschil geen enkele waarde, en bovendien draagt het rijmschema
(mogelijk wel het rijm zelf) in geen van beide gevallen bij tot de uniekheid van de
sonnetten.
En daarmee kom ik op mijn der de bezwaar. Ik vraag me nl. af, of de waarde van
een literair werk uitsluitend bepaald wordt door die factoren waarin het van andere
werken verschilt. Dragen de overeenkomsten dan helemaal niet bij tot het unieke
karakter? Dat komt me zeer onwaarschijnlijk voor. De waarde van een literair werk
komt immers tot stand in een samenspel van àlle componenten. De vraag die we ons
moeten stellen is daarom deze: is met behulp van generale criteria het afzonderlijke
gedicht in zijn onderscheid van andere gedichten te evalueren? Of is, zoals Lunding
stelt, ‘die Grenze der Vergleichbarkeit literarischer Werke [...] nur allzu schnell
erreicht’?27.
De oplossing van dit probleem komt nu eenmaal niet dichterbij naarmate het vaker
gesteld wordt. De literatuur over evaluatie beweegt zich op een uitermate theoretisch
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terrein.28. Het beste is dus, maar aan de slag te gaan en te kijken wat er met de Verzen
valt te doen.
Nu is dat, zelfs afgezien van bovenaangeduide problemen, makkelijker geschreven
dan gedaan. Een grondige evaluatie van de zevenentwintig gedichten uit de bundel
is in dit bestek onmogelijk. Wil ik grondig te werk gaan, dan zal ik een
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keuze moeten doen. Maar hoe valt een dergelijke keuze dan te verantwoorden? Alleen
de goede gedichten bespreken, of alleen de slechte? Daar zou al een evaluatie aan
vooraf moeten gaan. Helemaal nièt evalueren is uitgesloten. De beste oplossing lijkt
in de praktijk, om aan elk gedicht enige aandacht te besteden, en zo in ieder geval
tot een partiële evaluatie te komen. Evaluaties durf ik de in dit hoofdstuk uitgevoerde
onderzoekingen dan ook niet te noemen. Evaluatieve opmerkingen zijn het, meer
niet. Toch biedt het compromis van deze aanpak verscheidene mogelijkheden.
Het stelt me in staat een aantal problemen aan te snijden, telkens een probleem
aan de hand van een gedicht. Sommige van deze problemen zijn theoretisch van aard,
zoals dat van het historisch perspectief, en de vraag of het mogelijk is morele
uitspraken te doen.
Aan de hand van dergelijke probleemstellingen zal ik ook ingaan op de wat
praktischer gerichte literatuur over evaluatie.
Andere problemen hebben met Marsman zelf te maken. Wordt het vermoeden dat
naar aanleiding van de interpretaties opkwam, van een kwaliteitsverschil tussen de
gedichten, bevestigd? En waar ligt dat dan aan? Als er slechte gedichten bij zitten,
is dat oordeel dan objectief te maken, en hoe is dan te verklaren dat Marsman voor
velen een groot dichter is geweest?
Ten slotte kan deze werkwijze een verkenning van mogelijkheden zijn. Met behulp
van de gegevens uit de interpretaties en de vijf hieraan voorafgaande hoofdstukken
kan ik, per gedicht intrinsiek evalueren door na te gaan, wat er de aard van is en
welke mate van coherentie erin aanwezig is. Tegelijk werk ik, van buitenaf, met de
drie criteria van Beardsley, en als dat zo te pas komt, met andere. Hieruit zou tevens
kunnen blijken waar het in mijn methode van interpreteren aan heeft geschort: de
evaluaties beoordelen niet alleen de Verzen, maar ook de gehanteerde methode. Het
heeft namelijk geen zin, te verhullen dat Beardsleys criteria bij de interpretatie al
impliciet zijn gehanteerd. Zo is het gehanteerde begrip coherentie een factor van
eenheid, zo is polyfunctionaliteit een factor van complexiteit. Vaak zal niet méér
mogelijk zijn dan expliciet maken wat in de interpretatie al impliciet is gedaan.29.
Maar het zou wel eens kunnen blijken, dat die impliciete criteria niet voldoen. Zo
‘vraagt’ Bloesem bv. niet om enkelvoudigheid en coherentie in de beeldopeenhoping.
Is dit aan Bloesem te wijten, of aan de gehanteerde maatstaven?
Het zal zaak zijn, zich per gedicht af te vragen welke criteria impliciet zijn
gehanteerd en of de eigen aard van het gedicht daar al of niet om vraagt. Toch haal
ik zo de extrinsieke criteria niet helemaal via een achterdeurtje naar binnen. De
complexiteit in Bloesem en Delft ligt bv. op volkomen verschillend terrein: het gebied
waarop de criteria al of niet kunnen worden toegepast is afhankelijk van het vers zelf
en niet van de criteria.
Ten slotte: definitieve antwoorden zijn er in dit laatste hoofdstuk helaas niet te
verwachten. De esthetische waarde van een literair werk is nooit adekwaat te
verwoorden, aangezien deze wortelt in het totale netwerk van waarden, dat niet op
andere wijze dan in het literaire werk is uit te drukken.30. Wat we ten hoogste kunnen
bereiken, is aannemelijk maken dat het netwerk bestaat, en intersubjectief ‘aantonen’
hòe het bestaat.
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2 Evaluatie van de Verzen
2.1 Vlam en de schijnbare eenvoud
Als er één gedicht in de bundel staat, dat er eenvoudig uitziet,31. en toch in de
interpretatie vrij gecompliceerd bleek te zijn, is het Vlam. De eigenschappen maken
dit gedicht bij uitstek geschikt om naar de zogenoemde esthetische norm,32. of liever:
met louter esthetische criteria, geëvalueerd te worden.
Van verschillende zijden wordt de opvatting gehanteerd, dat de samenwerking
tussen alle elementen van de tekst verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die tekst.
Zo schrijft Nowottny:
‘any prominent relationship between the parts of a poem will so modify
and in turn be modified by other prominent relationships that the final
uniqueness of the poem is the result of their total interaction.’33.
En Lotman:
‘Die komplexe semantische Struktur, in die dieses oder jenes Wort
hineingestellt wird, eliminiert nicht nur überflüssige Bedeutungen, indem
sie von allen potentiell vorhandenen Bedeutungen die einzig notwendige
übriglässt (sie verfügt über ein gut ausgestattetes Inventar aller
phraseologischen Kontexte), sondern schafft auch neue Bedeutungen, die
innerhalb rein sprachliche Strukturen unmöglich sind.’
En elders:
‘Die sprachliche Mehrdeutigkeit (Polysemantik) nimmt immer mehr
ab, die künstlerische Polysemantizität [...] nimmt zu’.34.
Nu is het bij Vlam aantoonbaar, dat de werking van het totale gedicht anders is
dan wanneer men het uitsluitend lineair leest.35. Doet men dit laatste, dan vormt 1 de
introductieregel, waarvan 2-5 de uitwerking geeft. De interlinie geeft tussen introductie
en uitwerking de scheidslijn aan. en 2 heeft nevenschikkende, ev. uitbreidende functie.
Het gedicht bestaat dan uit twee verbeeldingen van eenzelfde thema, waarin morgen
1 en dag 6 elkaars synoniemen zijn. Deze lezing leidt tot visualisering van het
schalen-beeld, met het vreemde gevolg dat de schaal die door de lucht gevormd
wordt, dan op z'n kop staat, wat het drinken niet vergemakkelijkt.
Begrijpt men het gedicht echter niet lineair, maar structureel, als een geheel waarvan
alle delen op elkaar betrokken moeten worden, en aan deze polyfunc-tionaliteit hun
waarde ontlenen, dan ziet Vlam er plotseling heel anders uit. De interlinie tussen 1
en 2 brengt een net van opposities tot stand. De functie van en 2 is dan ook meer die
van een tegenstellend voegwoord, dan van een nevenschikkend.
Welke zijn dan deze opposities? Allereerst een oppositie in de lyrische situatie.
De eerste, door de interlinie gereleveerde regel, presenteert zich als een afzonderlijk
geheel. Het elliptisch karakter van 1 draagt hiertoe bij. Met de woorden Schuimende
morgen wordt een totale wereld opgeroepen, waarin geen expliciet ‘ik’ aanwezig is.
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In 2-5 is die ‘ik’ er wel. Nu ligt de zaak natuurlijk iets ingewikkelder dan het zo lijkt.
De wereld van 1 wordt zonder ‘ik’ gepresenteerd, maar wel degelijk door de ‘ik’
waargenomen. Subjectief waargenomen zelfs, zoals de meerwaarde van Schuimende
aangeeft. In de in deze studie gehanteerde terminologie: 1 wordt van buitenaf
gepresenteerd en 2-5 van binnenuit. De
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wisseling in afstand onthult het structuurprincipe van dit gedicht.36.
Hiermee gepaard gaat een wisseling in ruimte, of anders gezegd: Vlam presenteert
een dubbele ruimte. In 1 wordt de totale ruimte in beslag genomen door de morgen,37.
in 2-5 door de, kosmisch vergrote, ‘ik’, die immers de dag tot zich neemt, drinkt,
dus in afmetingen overheerst. De vergroting in 2-5 is subjectief van aard, de ‘ik’
beleeft zijn relatie met de dag in termen van een genietend beheersen. De ruimte hier
is dan ook een gesuggereerde ruimte (ik sprak in het vorige hoofdstuk van
ruimtesuggestie), die niet om consistente visualisering vraagt.
Door de oppositie tussen de twee ruimten wordt dus ook het schalen-beeld
effectief.38.
Er is nog een oppositie, nl. die tussen morgen en dag. En niet alleen, omdat in
normaal taalgebruik ‘dag’ een meer omvattend woord is dan ‘morgen’, of ‘morgen’
specifieker dan ‘dag’. Beide woorden worden geconcretiseerd, resp. door Schuimende
en opalen. Tussen deze adjectiva bestaat ook oppositie, opalen maakt dag concreter
dan Schuimende het morgen kan doen. Deze oppositie bevestigt het verschil in
betekenis,39. en releveert het. Maar met dag is nog iets anders aan de hand: door drinkt
wordt hij ‘drinkbaar’ gemaakt, terwijl Schuimende niet meer kan doen dan de morgen
‘tastbaar’ maken.
Bovenstaande serie opposities benadrukt de verschillen tussen 1 en 2-5. Uiteraard
vormen de twee strofeïden echter één geheel. We beginnen weer met 1 en 5. Er is
parallellie in constructie tussen tweemaal een ‘tijdwoord’ vergezeld van een
meerwaardeadjectief, en beide meerwaarden hebben noties gemeen: ‘exuberantie’
resp. ‘puurheid van kleur en substantie’. Door de betekenis verwijst dag natuurlijk
ook regelrecht naar morgen terug.
Een andere eenheidsscheppende factor levert het woord drinkt, dat, van wege de
twee geconcretiseerde woorden dag en morgen, én de notie ‘overborrelend’ in
Schuimende, naar 1 verwijst.
Samenvattend kunnen we nu twee verschillende complexiteit en eenheid
bewerkende aspecten aan het structuurprincipe onderscheiden.
Er is een netwerk van opposities.
Er zijn verbindende factoren.
In de derde plaats is er bovendien de anecdotische selectie. Het ‘totale genieten’,
dat in 2-5 wordt verwoord, is nl. voor de ‘ik’ mogelijk geworden dóór 1. De
Schuimende morgen veróórzaakt de emotie die leidt tot het kosmische, totale genieten
van de dag.
Hiermee zijn nog lang niet alle factoren van eenheid en complexiteit opgesomd.
Ik wil nog wijzen op een aantal, die (in Lotmans term) op het vlak van de
polysemanticiteit liggen.
Om weer met 1 te beginnen: morgen is een anecdotisch woord, dat iets vertelt
over de situatie, ‘het is morgen’. De ellips maakt het mogelijk om daarnaast te
parafraseren: ‘de morgen is, is totaal, alles is morgen’. Schuimende verleent morgen
een derde waardeaspect, door het feit dat het concretiseert, waardoor een derde en
vierde parafrase-element kunnen worden toegevoegd: ‘de morgen is tastbaar’, en,
omdat de concretisering de notie ‘tijdsverloop’ aan het woord ontneemt: ‘de morgen
is ruimte, de totale ruimte wordt in beslag genomen door morgen’.
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Schuimende heeft, naast de affectieve waarde, ook metaforische waarde, die
(volgens de interactie-theorie) mede door morgen tot stand komt. Bovendien geeft
de combinatie van deze twee woorden een introductie van het gedicht, die
gevoelswaarde en anecdotische informatie combineert.
In 2-5 vinden we soortgelijke meervoudige relaties. Ik noem het zowel
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nevenschikkend als tegenstellend voegwoord en, met explicatieve en uitbreidende
functie, dat als overgangswoord de verbinding legt tussen situatie en ‘ik’; de
intensiverende waarde van vuren dat naar de titel verwijst en lach karakteriseert; de
effecten van de metoniem mijn [...] lach, die niet alleen de ik introduceert en er het
meest wezenlijke aspect van releveert, maar ook aanleiding geeft tot een parafrase
‘ik ben één en al lach’; waarna bovendien de combinatie met vuren de vergroting op
gang brengt die ruimte en emotionele beleving in 2-5 bepaalt; het schalen-beeld dat
door het enjambement in twee etappes wordt gepresenteerd (hetgeen visualisering
bemoeilijkt), waarna de identiteitsmetafoor met van de breuk, door het enjambement
ontstaan, weer opheft; de meerwaarde van opalen, dat bovendien via het rijm een
verbinding met schalen legt; en ten slotte het afsluitende rijm dag - lach, dat de twee
kernwoorden in 2-5 effectief verbindt - waarnaast dag, zoals hierboven vermeld, nog
naar morgen toewijst.
Ik ben me ervan bewust dat ik hiermee maar een paar facetten van de eenheid en
complexiteit die Vlam regeert heb kunnen aangeven.
Vollediger kan ik in dit korte bestek nu eenmaal niet zijn. Ik hoop wèl te hebben
aangetoond, dat een evaluatie van een gedicht op louter esthetische gronden, hoe
onvolledig in de praktijk ook, mogelijk en zinvol is.

2.2 Verhevene en de geknipte variant
Verhevene is, in elk geval in deze versie, een in vele opzichten lelijk gedicht. Door
weglating van enkele strofen is een variant ontstaan die men in latere drukken vindt.
De verleiding is groot, de twee versies naast elkaar te leggen en te proberen of het
mogelijk is te bepalen of, en zo ja hoe en waarom, de korte versie de langere overtreft.
Daartoe moet eerst de vraag gesteld worden: wat is er mis met Verhevene zoals
het in de Verzen staat afgedrukt?
Uit de interpretatie40. bleek, dat de functie van heilwoord 9 onduidelijk blijft, en
het beeld in 9-10 (‘een woord braakt een klank’) onacceptabel is. Het rijk rijm geboren
- geboren is niet functioneel. De derde strofe munt uit door retorische brallerigheid.
Maar ook denkgedrocht 3, schedeltent 4 zijn beelden, die ietwat te barok aandoen.
Hetzelfde geldt voor boorling 18. Ook in het tweede gedeelte zitten lelijke plekken:
de constructie in 18 is te ingewikkeld voor wat in de regel gezegd wordt; de begrippen
befloersing, ‘nacht’ en duister worden gekoppeld en losgekoppeld op inconsistente
wijze; en het samenvlechten van duister en haren in 20 wordt temporeel na het donker
worden gepresenteerd. Het meervoud nachten is onverklaarbaar tenzij men aanneemt
dat hier van een gesubstantiveerde infinitief sprake is; volmaakt blijft raadselachtig
(hoewel een verklaring gelegen kan zijn in beïnvloeding door Van den Bergh41.. Dat
de vierde en vijfde strofe beide met ‘maar’ beginnen is eveneens weinig fraai, zoals
ook zwellende jaren.
Behalve deze kleine schoonheidsfouten, lijdt het gedicht onder een belangrijker
kwaal, nl. een ongelukkige vermenging van verschillende motieven. Het is nl. niet
geheel duidelijk wie de Verhevene nu eigenlijk is. Mogelijk is hij niet meer dan een
kosmisch vergrote, exuberante jongeling - mogelijk is hij de zon zelf - mogelijk ook
is hij één van de Giganten. Ook compareert enkele malen een vaag Christus-motief.
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Voor een identificatie van jongeling met de zon pleiten: haren 5, scherp
en geel 7, heilwoord 9, heb dank 12, nis der kimmen 22, zuigende schacht
23, ellende 24. Tegen een dergelijke
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identificatie pleiten: de tijd als fundament 2, de walging en minachting in
12, geboren 11, smeltend licht en vluchten 16, boorling 18, schragend 22
en eerste wacht 25. Voor het giganten-motief pleiten nauw [...] omramen
3 en de derde strofe.
Wil men proberen de motieven onderschikkend met elkaar te verbinden, zodat het
zonnemotief metaforisch ten opzichte van het jongelingsmotief komt te staan - de
jongeling wordt dan vergeleken met de zon - dan blijven heilwoord en heb dank, en
de kennelijke taak van de jongeling (tartte 19, wacht 25) onduidelijk. Een identificatie
van jongeling met zon - de jongeling is de zon - laat geboren, boorling en eerste
wacht na het invoeren van de aarde als oude cultuurwereld in 1-4 onverklaard.
Apart genomen laten de motieven dus verscheidene essentiële aspecten onduidelijk,
tesamen spreken ze elkaar tegen. Noch identificatie noch vergelijking van de motieven
levert een integrabel geheel op.
Wel moeten de motieven waarschijnlijk hetzelfde thema illustreren: jongeling,
gigant en zon tarten allen de nacht. Deze vermenging van motieven verklaart wellicht
de noties van zwakheid in vlocht 20 en vacht 21.
Zo samengevat is er heel wat dat aan Verhevene niet deugt.
Hoe zit het nu met de variant? De variant bestaat uit de ongewijzigde eerste, tweede,
vijfde en zesde strofe. De romeinse cijfers I en II zijn weggelaten.

Verhevene
Eeuwen wentelden hun volheid samen:
zijn fundament nauw kon hun denkgedrocht omvamen
zijn schedeltent...
5 haren sloegen hun vlag langs de hemel:
bepantsering scherp was zijn lijf, geel en vermetel,
dat dansen ging...
maar hij, blonde boorling der zwellende jaren,
10 hij tartte nacht,
en vlocht het ruige duister samen met zijn haren
tot veilge vacht.
zoo, schragend geleund in de nis der kimmen:
zuigende schacht 15 zag hij ellende den hemel beklimmen - zijn eerste wacht -

De vraag is nu, wat er in dit overgebleven deel verandert door weglating van de
oorspronkelijke derde en vierde strofe.
De meeste hierboven opgesomde onvolkomenheden zijn inderdaad verdwenen,
hoewel er nog wel een paar overblijven.
Belangrijker is de kwestie, hoe het nu zit met de vermenging van de motieven.
Het Giganten-motief, is, afgezien van 3, grotendeels verdwenen.
Ten aanzien van het zonnemotief blijven staan haren 5, scherp en geel 7, nis der
kimmen 13, zuigende schacht 14 en ellende 15.
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Ten aanzien van het jongelingsmotief blijft de tijd als fundament 2, boorling 9,
schragend 13 en eerste wacht 16.
Maar pleiten deze woorden in de nieuwe versie nog wel voor deze twee
afzonderlijke motieven, of zijn de tegenspraken in de variant opgeheven? Zou het
niet mogelijk zijn het hele zonnemotief nu op te lossen in het jongelingsmotief? Van
identificatie zon - jongeling kan hier geen sprake zijn: eerste wacht en boorling
versus de reeds oude wereld wijzen de zon als protagonist af. De beelden in 5 en 7
kunnen nu worden geïnterpreteerd louter als uitingen van exuberantie en illustraties
van de vergroting. geel blijft moeilijk (het kan op rekening van Van den Bergh
geschreven worden).42. De nis der kimmen wordt dan de plaats waar de jongeling
zich voor zijn wacht opstelt, en ellende moet de nacht zijn: zuigende schacht blijft
echter onduidelijk.
Afgezien dus van zuigende schacht lijkt in de variant het raadsel van de identiteit
van de Verhevene opgelost. De Verhevene is een jongeling, die de nacht tart en zich
tot taak stelt in de nis der kimmen de wacht te houden. Hoewel het vreemd blijft dat
hij het duister in 11 tot onderdeel van zijn bescherming transformeert - maar in deze
versie is het mogelijk nacht en duister van elkaar los te koppelen, omdat immers de
sluipende befloersing is weggevallen. Dan zou alleen de nacht de vijand zijn, niet
het duister.
Inderdaad, hoewel er nog enkele moeilijkheden overblijven, lijken de meeste
tegenspraken uit de lange versie van Verhevene te zijn opgelost.
Helaas kunnen we met deze conclusie geen genoegen nemen. Het komt nl. niet te
pas, twee versies van één gedicht naast elkaar te leggen, zonder de vraag te
beantwoorden wat de variant als geheel gedicht oplevert. En met deze vraag komt
het bekorte Verhevene ook in moeilijkheden.
Uiteraard is een aantal structuuraspecten in Paradise regained's versie verloren
gegaan; het thema wordt niet meer in twee etappes uitgewerkt, het verschil in
tijdsbehandeling is weggevallen evenals het verschil in de wijze van presenteren (I
scenisch, II episch) - maar al deze verschillen wegen niet op tegen de winst die op
het niveau van de motieven door de variant wordt behaald.
De grote moeilijkheid is, dat het maar in de (nieuwe) derde strofe totaal
onbegrijpelijk wordt. Want wat is er gebeurd? De eerste strofe geeft de relatie aan
tussen hij en de Eeuwen. De tweede werkt de vergroting uit en karakteriseert hem
als exuberant, scherp en vermetel. Tot zover is alles in orde.
Dan volgt maar 9. blonde boorling der zwellende jaren is ook in orde, daarmee
wordt de ‘hij’ duidelijker dan in 1-8 genoemd, boorling en jaren leveren contrasten
op met de eerste strofe, blonde sluit aan bij de tweede. maar is echter, na het dansen
8, een raadsel. In 9 komt de nacht volkomen uit de lucht vallen. Het blijkt dat na
vreugde (eerste versie 13) voor een enigszins logische anecdote onmisbaar is. Als
we nu nacht lezen is de overgang niet alleen plotseling, maar ook onbegrijpelijk.
De volgende regel, en vlocht, die in de eerste versie contrasterend herinnerde aan
5, volgt nu, nu immers geen tijdsverloop is gesuggereerd, pal op 5. De bekorting
heeft het gedicht lyrischer gemaakt, maar het episch karakter van het vroegere deel
II blijft onmisbaar. In de variant komen 5 en 11 vlakbij elkaar te staan en zijn dan
onlogisch: de haren slaan een vlag èn worden met het duister samengevlochten.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

De laatste strofe werkt de derde uit en is daarom op zichzelf wel begrijpelijk - toch
geldt voor 12-16 hetzelfde probleem, dat zonder ontwikkeling in de tijd het plotselinge
leunen in de nis der kimmen na het dansen een gebrek aan informatie constitueert.
Hoewel het dus aanvankelijk leek, of het bekorte Verhevene, de meeste feilen van
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het gedicht wist te ondervangen, blijkt nu, bij nadere beschouwing van de variant op
zichzelf, dat er zich toch weer nieuwe moeilijkheden voordoen. Verhevene blijft,
ook in de geknipte versie, een onbevredigend gedicht.

2.3 Vrouw en het paarse bos
In het derde hoofdstuk van dit boek werd Vrouw genoemd als één van de gedichten
die grote invloed hebben ondergaan van Van den Bergh. Opmerkelijk was bovendien,
dat een viertal parallellen met één gedicht van Van den Bergh werd gevonden, en
wel met Nocturne, het laatste vers in De boog.43.

Nocturne
Voor Maurice van Yzer
De maan roeit brandend
langs 't wolkenrif,
en 't bosch is paars:
vergiftigd. 5 Poel en half open pad
vol heete bramen,
fel en rond
in geur.

10

De vlakte, een fletse ruiker
en de lippen droog;
sterren vallen
als dauw.

Gestalten jagen woest:
saters in horden;
15 en hun grijze adem
is zichtbaar.
Nimfen, bloemwit
met groene haren,
vluchten in 't bos,
20
hijgend.
In den nevel de syrinx
en op onzen mond,
week en dartel:
Pan's fluit. -

In hoofdstuk III paragraaf 2.5 wees ik op de parallellen
N3 paars V3 rottend-paarsen hemel; N4 vergiftigd - V7 gif: N18 groene
haren - V6 blauwe haren resp. V10 groen signaal. Bij nadere beschouwing
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zijn er nog meer overeenkomsten. N20 hijgend naast V4 hijgende nacht;
N11-12 sterren vallen / als dauw naast V3 hemel van verlangen; V7
vachten hemel en V8 al-ruimte; N9 fletse naast V5 vale; N14 saters naast
V2 gedrochtlijk.
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Bovendien valt het, als we de gedichten als geheel beschouwen, op, dat Marsman
een drietal uitgesproken kleuren gebruikt (paars, blauw, groen), waarvan één, ‘blauw’,
op on-Marsmanniaanse wijze. Zelfs al kwamen ‘paars’ en ‘groen’ niet in Nocturne
voor, dan nog konden we in Vrouw spreken van typisch Van den Bergh-achtig
kleurgebruik, waaraan niet meerwaarden ten grondslag liggen, maar een notie van
felle elementaire aardsheid.
Daarover gaat Nocturne ook, en in dat licht is Lichaam [...] al-leven een voor de
Verzen ongewone thematiek; in andere gedichten wordt niet genoten van de puur
‘aardse’ lust. Weliswaar is Vrouw ‘ernstiger’ dan Nocturne maar men vergelijke dan
bv. het gedicht De vlam,44. vooral de laatste vier strofen, met dit gedicht.
De invloed van Van den Bergh op Marsmans vroege verzen werd gekwalificeerd
als onzelfstandig, klakkeloos verwerkt. Marsman is aan Van den Bergh ontbrand. In
de gedichten uit 1919-20 zit zoveel Van den Bergh dat men zich kan afvragen, wat
in deze verzen van Marsman afkomstig is.45.
Deze vraag is een evaluatieve vraag, die betrekking heeft op de
originaliteits-kwestie.
Het probleem van de originaliteit is geen eenvoudig probleem. Wellek en Warren
stellen:
‘The criterion which Russian formalism makes primary appears also in
aesthetic evaluation elsewhere: it is novelty, surprise.
The familiar linguistic block or “cliché” is not heard as immediate
perception: the words are not attended to as words, nor is their joint referent
precisely made out. Our response to trite, stock language is a “stock
response”, either action along familiar grooves or boredom. We “realize”
the words and what they symbolize only when they are freshly and
startlingly put together. Language must be “deformed”, i.e. stylized, either
in the direction of the archaic or otherwise remote, or in the direction of
“barbarization”, before readers attend to it. So Viktor Shklovsky speaks
of poetry as “making it new”, “making it strange.” But this criterion of
novelty has been very widespread, at least since the Romantic movement’.46.
Nu komt het wel voor in literaire werken, dat allusies aan andere dichters bewust
worden ingevoegd.47. Is het misschien de bedoeling dat Van den Bergh in Vrouw
teruggevonden wordt?
Hierop zijn twee antwoorden te geven. Marsmans bedoeling is het zeker niet,
getuige zijn stukje ‘Rectificatie, coïncidentie, “plagiaat” en plagiaat’,48. waar hij met
klem ontkende zich van overname van Van den Bergh bewust te zijn geweest.
Evenmin is het, m.i., de ‘bedoeling’ van Vrouw.
Eén blik op de parallellen wijst er namelijk op, dat de overeenkomsten indirect
van aard zijn. ‘Gif’, dat bij Van den Bergh het bosch kwalificeert, wordt bij Marsman
op de vrouw overgedragen. hijgend zijn bij Van den Bergh de nimfen, bij Marsman
is het de nacht (weliswaar treedt hier verschuiving op en is het het liefdespaar dat
hijgt). fletse heeft bij Van den Bergh betrekking op ruiker (en vlakte), maar Marsmans
vale op handen, en zo voort. Vrouw is dus geen allusie aan Nocturne, maar heeft wel
invloed van Nocturne ondergaan.
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Hoe moet men deze invloed nu waarderen? Ik geloof niet, dat Vrouw bij voorbaat
afgedaan kan worden als ‘onorigineel’. Dat zou van een vooroordeel getuigen. In
een tekst is nl. alles materiaal, waar 't ook vandaan komt. En materiaal is waardevrij.
Al bestond Vrouw uitsluitend uit woorden die bij Van den Bergh terug te vinden
waren, dan nog mocht het feit het oordeel over dit gedicht niet bij voorbaat
‘beïnvloeden’. De evaIuatieve vraag moet dan ook niet Iuiden ‘bij wie komt het
vandaan’ maar ‘wat gebeurt ermee in dit gedicht’? Het is dus een vraag
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naar integratie, niet naar aard en kwaliteit van het materiaal. Niet voor niets spreken
Wellek en Warren in bovenstaand citaat van ‘put together’.
Willen we de hoeveelheid Van den Bergh in het materiaal van Vrouw naar waarde
beoordelen, dan gaat 't zelfs niet om de evidente verschillen tussen beide gedichten.49.
In dit geval zou het ook weinig zin hebben daarvan een opsomming te maken,
omdat Nocturne en Vrouw twee volkomen verschillende gedichten zijn. Nee, wil
men invloed beoordelen dan kan dat volgens mij maar op één zinnige manier: 1.
nagaan welk materiaal van elders komt; 2. onderzoeken welke functie dat materiaal
(en alleen dat) in het gedicht - Vrouw dus - vervult. Mocht dan blijken, dat juist het
invloed-materiaal raadsels oproept die in het gedicht niet worden opgelost, dan heeft
men het recht om van invloed te spreken in de negatieve zin van het woord.
Hoe zit dat dus in Vrouw? De felle kleuren en vale bleken (in de interpretatie)
effectief contrasterend gehanteerd te zijn: de ‘ik’ tegenover de met vervreemdende
kleuren en als giftig gekarakteriseerde Circe. Zelfs blauwe, elders door Marsman
nooit zo gebruikt, vervult in dit gedicht een specifieke vervreemdende functie in de
karakterisering. -paarsen, weliswaar op wij te betrekken (hemel is projectie) kondigt,
evenals gedrochtlijk, deze verraderlijkheid al aan. vachten hemel herhaalt hemel 3,
welks ambigue werking (verlangen naast rottend-) daardoor in 7 doorwerkt, en
onderstreept, evenals al-ruimte, de positieve noties die een onderdeel vormen van
de tweeledige ervaring van de ‘ik’.
hijgende nacht herhaalt de projectie uit 4, en is acceptabel binnen de thematiek
van Vrouw: de vrouw ontdekt als verraderlijk wezen aan de hand van een specifieke
coïtus-ervaring.
Zo blijkt dat het invloed-materiaal in Vrouw op àndere wijze waarde krijgt dan in
Nocturne het geval is. De invloed van Van den Bergh, moeten we dus concluderen,
doet Vrouw geen kwaad. Waarmee ik nadrukkelijk niet wil zeggen dat Vrouw een
prachtig gedicht zou zijn, maar dat is een ander verhaal.

2.4 Stroom en de slapende anecdote
Stroom blijkt, evenals Verhevene, een gedicht dat nogal wat te wensen overlaat. De
interpretatie wees verscheidene inconsistenties aan, en gaf als mogelijke verklaring
voor een aantal daarvan, dat het gedicht in stadia zou zijn ontstaan en daardoor
enigszins onintegrabel is gebleven.
Nu is er een andere optiek op Stroom mogelijk dan die, welke in de interpretatie
werd gehanteerd. Daarvoor moeten we het standpunt van een lezer innemen, die zich
afvraagt waar dit gedicht nu eigenlijk over gaat. Iemand die dit vers leest, zal namelijk
meteen zien, dat het gaat over een man, die slaapt en (wellicht) droomt. De jonge
uren in 13 vertegenwoordigen dan het daglicht dat op zijn gesloten oogleden valt en
hem wakker maakt. Deze lezer formuleert het thema dan als volgt: ‘als men slaapt
is men in zichzelf besloten, autonoom, maar overdag houdt men dat niet vol’. Deze
interpretatie lijkt inderdaad zinvol.
Nu is echter de moeilijkheid, dat in Stroom zelf niets over slaap, droom, of
ontwaken wordt gezegd. Moeten we dan concluderen dat onze lezer
‘hineininterpretiert’? Nee, want aan wie zich beroept op de achter het vers gevoelde
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ervaring dringen de begrippen ‘slapen’, ‘dromen’ en ‘wakker worden’ zich op. Wat
deze lezer dus in feite doet, is het construeren van een anecdote die in het gedicht
zelf niet expliciet gegeven is.
Met ‘anecdote’ bedoel ik niet een (biografische) ervaring buiten het gedicht.50. De
anecdote is een aspect van een gedicht dat geconstrueerd moet worden, en dat
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men enigszins kan vergelijken met wat in de romantheorie de fabel genoemd wordt
- nl. de situatie die in het gedicht gepresenteerd wordt zonder dat daarbij de houding,
visie en betrokkenheid van de presentator zijn inbegrepen.
De anecdote nu, de informatie die nodig is om te weten waarover het gedicht nu
eigenlijk gaat, is in Stroom ‘weggeraakt’.
Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen anecdotische informatie is.
Rondde in 1 bv. vertelt ons iets over de houding waarin de ‘hij’ ligt. Lichaamsdelen
van de slapende worden genoemd: leden 2, schedel7, mond 10, wimpers 16, armen
17. En als men wil - mij gaat het wat ver - kan men woorden als sterren, oceanen
enz. ook nog beschouwen als informatie over zijn ‘droom’. Anecdotische informatie
is er dus wel, al is het niet veel. Nu is er natuurlijk geen norm die bepaalt hoeveel
anecdotische informatie de lezer van een gedicht nodig heeft. De hoeveelheid
anecdotisch materiaal is geheel van het gedicht afhankelijk. Er zijn gedichten waarin
anecdote en thema samenvallen, er zijn er ook waar één enkel anecdotisch woord
voldoende is. Wil men een formule vinden, dan lijkt het mij dat er een, van het
individuele gedicht afhankelijk, evenwicht moet bestaan tussen anecdotische
informatie en informatie over het gezichtspunt. Het uitgangspunt moet dus liggen in
de relatie tussen anecdote en gezichtspunt.
Nu leveren beide aspecten in Stroom moeilijkheden op. Het evenwicht tussen
anecdotische informatie en informatie over het gezichtspunt is in Stroom duidelijk
zoek.
Een tweede complicatie is, dat gezichtspunt en protagonist in Stroom niet
samenvallen: het gezichtspunt dat van buitenaf presenteert, is op grond daarvan
auctoriaal, bevindt zich met andere woorden buiten de anecdote; de protagonist is
de slapende ‘hij’-figuur.
De houdt in, dat het deel van de formule ‘informatie over het gezichtspunt’ in
Stroom moeilijk kan worden ingevuld. In andere, niet-auctoriale gedichten, bedoelen
we met deze informatie alles wat met de presentatie te maken heeft: de visie op
personen en gebeurtenissen of scène, de wijze waarop de anecdote in het gedicht
gestalte krijgt, de mate van subjectiviteit, enz. Dit gezichtspunt nu laat zich, afgezien
van de subjectievere regels 1 en 10 en een algemenere, wat minachtende visie op
vergane eeuwen en wat dies meer zij, niet kennen.
Een evenwicht tussen anecdote en presentatie zou dus, als het er was, moeilijker
dan elders te bepalen zijn vanwege de complicerende relatie tussen presentator en
protagonist. Dit alles neemt echter niet weg, dat het in Stroom schort aan anecdotische
informatie, en dat het wellicht de moeite loont, het gedicht opnieuw te bekijken vanuit
een optiek waarin de anecdote is ingevuld.
Hoe ziet Stroom eruit wanneer we interpreteren met behulp van de ‘slaap-, droomen ontwaak-anecdote’? Helaas wordt het gedicht er niet veel coherenter van. Het
kernpunt is natuurlijk 13: wanneer de jonge uren van buiten kloppen, blijft er niets
heel van de visualisering: de aarde draait (kentering 12 tegenover wentelt 8) nu eens
binnen, dan weer buiten het hoofd van de protagonist. Men krijgt dan een hoeveelheid
disparate beelden die niet op een centraal punt betrekking hebben, en die het thema,
zoals Stroom dat in de huidige vorm presenteert, op onvoldoende wijze
‘verduidelijken’. De ruimte, die het vers constitueert door de kosmische vergroting,
wordt opgebroken in een aantal losse ruimtesuggesties die het thema ontkrachten.
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Ook kan wand niet meer in verband gebracht worden met gewelven 2, flank 3,
ankeren 6, omnachting van zijn schedel 8 en zijn duister [...] muren nacht 11-12; en
het is de vraag of al deze woorden die kracht en geslotenheid suggereren dan nog
wel geacht kunnen worden naar elkaar te verwijzen.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

425
Vanuit de anecdote beschouwd, verliest Stroom onherroepelijk aan coherentie wat
betreft de ontwikkeling van het thema, het motief van kosmische vergroting, het
cirkelmotief, de ruimte, en de innerlijke concentratie.
Wanneer men het zo bekijkt, heeft Stroom bij het verdoezelen van de anecdote
meer gewonnen dan verloren.
De discrepantie moet waarschijnlijk gezocht worden in het scheppingsproces:
Marsman heeft een bepaalde ervaring (slapen) gecombineerd met bepaalde emoties
(kosmiek, autonomie) en is de emoties uit gaan werken, de ervaring volledig uit het
oog verliezend - zodat de anecdote nu noch thematisch, noch structureel, noch op
enige andere wijze in het vers te vinden is. Marsman zou dus een slecht vers gemaakt
hebben. Maar bij interpretatie en evaluatie kan en mag men argumenten ontleend
aan het scheppingsproces niet gebruiken, omdat dit proces geen deel uitmaakt van
de literaire tekst als zodanig. Ook de hierboven gegeven ‘verklaring’ is een
vermoeden, en mag niet meer zijn dan dat.

2.5 Bloei, Das Tor, en het evenwicht
Totale evaluatie, hoe volledig en met behulp van welke criteria ook, is nog
onmogelijker dan totale analyse.
Want afgezien van de beperkingen die de onderzoeker eigen zijn, afgezien van
het feit dat niet al het materiaal met dezelfde grondigheid werd onderzocht, is er nog
een probleem dat speciaal voor de evaluatie geldt. Evaluatie van één enkel literair
werk leidt onvermijdelijk tot absolute oordelen en dat is zowel gevaarlijk als
belachelijk. Het is onmogelijk uitspraken te doen als ‘dit gedicht heeft die en die
waarde-eigenschappen, het is dus een erg goed gedicht’. De evaluatie moet toch
altijd min of meer relatief zijn: men heeft meer teksten gelezen dan deze ene. Maar
als elke absolute evaluatie toch op een verkapte relatieve evaluatie neerkomt, kunnen
we beter van de nood een deugd maken en proberen, als dat kan, een gedicht in relatie
tot een ander gedicht te evalueren.
De betreffende gedichten moeten dan een groot aantal overeenkomsten bevatten,
die vergelijking mogelijk en zinvol maken. Naast de overeenkomsten moeten
vervolgens de verschillen blijken, waarop men dan een oordeel kan baseren.51.
Deze methode van evalueren heeft duidelijke voordelen.
Kenmerken die via vergelijking opvallen, zijn objectiever in het object aanwezig
dan kenmerken die de onderzoeker ‘zomaar’ opvallen. Cirkelredeneringen (men
vindt waar men naar zoekt) worden op deze wijze wellicht vermeden. De oordelen
zijn relatief en niet absoluut.
Toch kent comparatieve evaluatie ook nadelen. Het is lang niet altijd mogelijk,
twee objecten te vinden die zoveel gemeen hebben dat een vergelijking zinvol is.
Ook wordt een comparatieve evaluatie wel heel beperkt, omdat zij gebaseerd is op
overeenkomsten en verschillen tussen de twee objecten, en niet op hun specifieke
eigenheid. Dit bezwaar is ten dele te ondervangen door een grondige analyse van
beide objecten van te voren, maar toch blijft het te evalueren terrein zeer klein.
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Nu wil het toeval, dat er in de Verzen twee gedichten staan met veel
overeenkomstigs, nl. Bloei en Das Tor. Beide verzen zijn op zichzelf geanalyseerd,
in de interpretaties, en daar kunnen we dus gebruik van maken.
Overeenkomsten en verschillen zijn ook al vastgesteld, in het hoofdstuk
Ontwikkeling.52.
Het moet daarom bij deze gedichten mogelijk zijn de mate van respectieve integratie
van de overeenkomsten vast te stellen - waarbij de aandacht ook op
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de verschillen gericht moet zijn omdat juist die bv. zouden kunnen aantonen welk
van beide gedichten het meest aanspraak kan maken op originaliteit.
Er rest nog één vraag. Welke criteria dienen hierbij te worden gehanteerd?
Dat het structurele criteria moeten zijn, volgt uit de aard van de interpretaties. Ik
kies in dit geval de criteria die Markiewicz opsomt binnen de sfeer van ‘structural
values’:
‘The basic category is here the old principle of “unity in diversity”,
variously worded as “organism”, “structure”, “organic unity”, “beauty of
configuration”. Strictly speaking, it is the maximum unity of the literary
work connected with its maximum complexity. The factors of unity are:
presence of all the indispensable components of the object, i.e. its integrity,
functional necessity of each component and mutual influence of all
components on each other (so that the quality of each of them is mutually
determined by all the others); in consequence - coherence of the object,
as well as similarity and equivalence of its various elements (achieved, in
part, by means of a rhythmical arrangement): and, finally, a qualitative
unity of the whole and facility of its comprehension (eusynopsis). The
factors of complexity are: the multitude of components, their gradation,
their heterogeneity, semantic and formal contrasts, and lastly - especially
in the theses of modern Anglo-American aesthetics - the polysemantic
character of single phrases and of the work as a whole’.53.
Op grond van deze kenmerken en het in de interpretaties en hoofdstuk I verzamelde
materiaal, zou het mogelijk moeten zijn de mate van evenwicht vast te stellen die in
beide gedichten tussen eenheid en complexiteit bestaat.
Veel van de verschillen in complexiteit van Das Tor ten opzichte van Bloei zijn
het gevolg van het feit dat Marsman in Das Tor meer gebruik maakt van
expressionistische technieken dan in Bloei.
Ik noem hier het gebruik van o als emotionele uitroep bij een zaak,54. het hanteren
van und als overgang van situatietekening naar persoonlijke situatie, het gebruik van
het chiffre blauer en de vanzelfsprekender wijze waarop meerwaarden worden
gehanteerd. Deze factoren van complexiteit moeten m.i. tot het materiaal gerekend
worden, nl. tot het poëtisch materiaal van zijn tijd waar Marsman uit heeft geput.
Aan de complexiteit van het vers dragen zij op zichzelf niet bij.
In de atomistische interpretatie bleek Das Tor ook vrij eenvoudig. De woorden in
het gedicht worden over het algemeen niet meerduidig maar enkelvoudig met elkaar
verbonden, het vers ontwikkelt zich lineair. Ook de aardse vergroting van de vrouw
tot landschapsbeeld is een eenvoudig procédé, feitelijk hier zelfs op het banale af
(hügeln - brüste).
Een uitzondering op het lineaire principe vormen het ambigue 2-4 (waarin strömen
zowel als abend lijdend voorwerp kan zijn) en de relatie die door stimme 5 en singt
6 met läuten 1 gelegd wordt. Het schort in Das Tor niet aan factoren van eenheid.
Het gedicht is begrijpelijk, coherent, en vertoont een (zich lineair ontwikkelende)
eenheid, waaraan alle componenten bijdragen en waarvoor zij ook alle noodzakelijk
zijn.
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Das Tor wordt echter van te grote eenvoud gered door wat Markiewicz een factor
van complexiteit noemt. De gebruikte meerwaarden bewerken in dit gedicht
polyinterpretabiliteit, een polysemantisch karakter van de afzonderlijke facetten van
het geheel. Men herinnert zich de argumenten die spreken voor een dubbele
geslaagdheid in het gedicht: de herhaling van ‘boot’ 7, de interlinie na 12. Das Tor
vertelt anecdotisch het verhaal van een boottocht, metaforisch (impliciet in de
meerwaarden) van een liefdesbelevenis. Beide niveaus vinden elkaar terug in 15
land, dat zowel op de geliefde als op het einde van de tocht betrekking heeft. Zonder
deze polyinterpretabiliteit zou Das Tor een enkelvoudig lineair gedicht
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zijn, waarvan het ons niet verwondert dat het in latere drukken weggelaten is. Nu,
hoewel we niet van veelheid of heterogeniteit van componenten en hun gradatie
kunnen spreken, is Das Tor een gedicht dat wel in enige mate complexiteit bezit. In
Bloei ligt de zaak eerder omgekeerd. Zo het in Bloei ergens aan schort, dan meer aan
factoren van eenheid dan van complexiteit. Begrijpelijk is Bloei nl. pas na aandachtig
interpreteren, en dan nog weten we met de dubbele metafoor maanzeil 7 niet goed
raad.
In Bloei staat bijna geen woord dat maar op één enkele wijze in het gedicht
functioneert. Men denke aan de samenstellingen waaierbloem, hemelbruggen,
(maanzeil), die uit twee metaforen bestaan, elk met een relatie tot een van de
meerwaardesferen: stroomlijf dat het anecdotisch en het metaforisch niveau verbindt;
bloeit dat als ‘doet bloeien’ functioneert; vrouw 1 dat zowel voor ‘U’-als voor ‘zij’
staat; in 3 als ‘mee met’ en ‘binnen in’; weerklank als ‘echo’ en vervulling’ met roep
en nacht verbonden, enz.
Ook zijn er twee niveaus op thematisch gebied: zowel de vrouw in het algemeen
(bloeit) als een specifieke situatie (zal) worden gepresenteerd. Toch zijn er ook
belangrijke factoren van eenheid in Bloei.
In de eerste plaats de herhaling van het woord ‘vrouw’ in 1 en 9.
Dit is overigens geen simpele herhaling: tussen 1 en 9 is de visie van de ‘ik’ op
de ‘vrouw’ grondig veranderd. Verder verheldert donkerheden 5 het moeilijker
schaduw 2. Een geheel wordt ook gecreëerd door de verschillende middelen waarmee
een indruk van stameling wordt opgewekt: uitroep, aanroep, apokoinou, ellips,
weglating van lidwoord en bijvoeglijk voornaamwoord.
De meerwaarden, die zich in eerste instantie moeilijk laten interpreteren, vormen
groepen (kosmiek, ‘bloei’, ‘boot / stroom’) die zich tot sferen laten ordenen, en deze
sferen volgen in het gedicht na elkaar, hetgeen de meerwaarden verduidelijkt. De
ontwikkeling van vrouw die bloeit tot vrouw die onbetrouwbaar is, voltrekt zich
lineair.
Het ontbreekt Bloei niet aan factoren van eenheid. En zelfs al is maanzeil wellicht
niet te ontraadselen, Bloei als geheel is wèl begrijpelijk.
Wanneer we nu de balans opmaken, lijkt mij Bloei het van Das Tor te ‘winnen’.
Mogelijk neigt Bloei iets teveel naar complexiteit (van ‘eusynopsis’ kunnen we hier
niet spreken) - deze dingen zijn natuurlijk ook een kwestie van conventie-systemen
- maar m.i. minder ver dan Das Tor naar enkelvoudigheid tendeert. Op structurele
gronden, volgens Markiewicz' kenmerken, lijkt Bloei mij het gaafste gedicht.

6 Einde en de communicatie
In Einde levert het woord schemernacht moeilijkheden op. Het woord op zichzelf is
al onbegrijpelijk. Een samenstelling van de woorden ‘schemer’ en ‘nacht’, jawel:
maar de betekenis van deze woorden sluit een combinatie juist uit. Zelfs als men
rekening houdt met het feit, dat Marsman vaak ‘avond’ en ‘nacht’ door elkaar
gebruikt, en -nacht in schemernacht niet de pikzwarte, schemer uitsluitende, diepe
nacht hoeft te zijn, heeft een letterlijke interpretatie weinig resultaat omdat de
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samenstelling dan twee soortgelijke betekenissen in zich verenigt, wat schemer- zou
reduceren tot kwalificatie van -nacht: ‘schemerige/schemerende nacht/avond’.
Een letterlijke interpretatie lijkt uitgesloten.
Nu geeft de nabije context de steilte van mijn schemernacht ook weinig steun aan
een letterlijke interpretatie. De betekenissen van ‘schemer’ en ‘nacht’ zijn
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kennelijk niet in de eerste plaats relevant voor de functie van de samenstelling. Een
figuurlijke interpretatie ligt echter niet voor het oprapen. Levert de context informatie?
steilte van concretiseert schemernacht, maar verduidelijkt het woord niet: ‘een steile
plaats die mijn schemernacht is’ brengt ons niet veel verder.
We kunnen proberen de context van de Verzen te hulp te roepen.
Aan het ‘schemer’-complex is in dit boek herhaaldelijk55. aandacht besteed, en de
meest bevredigende waarde van dit woord bleek ‘aards, vrouwelijk, rustgevend’ te
zijn. Voor een interpretatie van -nacht vinden we echter geen eenduidig materiaal:
‘nacht’ wordt door Marsman nu eens in positieve, dan weer in negatieve zin
gekarakteriseerd.56.
Overigens doen zich een aantal bezwaren voor bij het hanteren van de context van
de bundel. Allereerst is het een noodsprong: andere gevallen waarin eenzelfde woord
wordt gebruikt mogen, wil men methodisch zindelijk te werk gaan, slechts verhelderen
en niet verklaren. In de tweede plaats moet met name ten aanzien van ‘schemer’ de
restrictie worden aangebracht, dat de typische chiffrewaarde van dit woord voor het
eerst onbetwistbaar in 1922 optreedt,57. en dat bv. scheemring in Vrouw (1919) beslist
niet noodzakelijk dezelfde waarde heeft als scheemrend in Bloesem (1922).
De ontwikkeling van de waarde van dit woord heeft zich nog niet met zekerheid
voltrokken in 1921, van welk jaar Einde dateert.
Ten derde moet ik constateren, dat de noodsprong in dit geval niet eens resultaat
zou hebben: de notie ‘vrouwelijk’ is in schemernacht allerminst toepasbaar, en ‘aards’
lijkt ook weinig te passen binnen de kosmische noties in Einde. Dat ‘nacht’ ambivalent
is, werd hierboven al opgemerkt.
Ook de wijdere literaire context levert weinig gegevens op, die ons verder helpen.
Bij de expressionisten vinden we desnoods aansluiting wat de titel betreft, maar niet
in schemernacht. Mogelijk komt de waarde van schemer-bij Holst vandaan,58. maar
zeker is dit niet. Mocht het zo zijn, dan krijgt schemernacht noties van ‘weemoed,
eeuwen, eenzaamheid, verte, verloren zijn, verdriet, vergankelijkheid’. Een dergelijke
interpretatie zou de titel zeker verduidelijken en ook goed aansluiten bij het thema59.
- hoewel de positieve waarde van puur 5 er wellicht mee in tegenspraak is.
Bij de interpretatie van Einde heb ik mijn toevlucht genomen tot een noodoplossing.
Een omgekeerde werkwijze werd gehanteerd: uit de interpretatie van de gehele
context van het gedicht werd afgeleid wat het centrale thema was, en van daaruit
werd geconcludeerd tot een tentatieve interpretatie van schemernacht, als woord dat
de karakteristieke positie moet weergeven waarin de ik zich bevindt, een positie die
beschreven kan worden als zowel onaantastbaar als onbereikbaar - hetgeen leidde
tot een splitsing in schemer- en -nacht, waarin de ene helft van de samenstelling dan
het zelfgekozen, arrogante, bewuste aspect van de eenzaamheid van de ik zou moeten
representeren, de andere helft het ongewilde, ‘nederige’ aspect. Bewijsbaar is deze
interpretatie echter niet.
Nam het woord een andere plaats in het gedicht in, dan zou de context wellicht
hebben kunnen leiden tot een dwingender interpretatie: maar schemernacht staat in
Einde juist centraal. Syntactisch is het centraal omdat het woord waar 4, waarvan
4-5 èn 6-7 afhangen, terugslaat op schemernacht. Thematisch staat het woord centraal
omdat het enerzijds (als plaatsbepaling) de posities en anderzijds (als karakteriserend
woord) de gemoedsgesteldheid van de ik aangeeft - en zou moeten verklaren hoe
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deze ik zowel de ruimte genietend beheerst in zelfverkozen isolement als zich passief
laat drijven op de maatslag van den tijd.
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Het gedicht Einde is slachtoffer van de onduidelijkheid van dit centrale woord. Het
is zeer waarschijnlijk dat zekerheid omtrent de waarde van schemernacht óók licht
zou werpen op de titel en de eerste regel - die nu weinig steun krijgen in de context,
ook al blijkt min of meer wat wordt bedoeld.
Het gedicht Einde vraagt in feite allereerst om een interpretatie van het centrale
woord schemernacht, om van daaruit de rest begrijpelijk te kunnen maken; in plaats
daarvan leidt de onduidelijkheid van dit woord tot een, eigenlijk foute, werkwijze,
waaruit de interpretatie van het geheel een interpretatie van schemernacht wordt
gesuggereerd. ‘Wordt gesuggereerd’, niet ‘blijkt’. Einde schiet dus te kort in het
communicatieve aspect.
Men kan de ergocentrische methode verwijten dat zij te weinig aandacht aan dit
aspect van de literaire tekst besteedt. Hier blijkt hoe belangrijk dat aspect is, en dat
het zeker niet mag worden verwaarloosd. Maar hier blijkt óók, dat de wijze waarop
de ‘boodschap’ in de tekst gestructureerd is, de overdracht van die boodschap bepaalt.
Alleen omdat de waarde van één woord niet duidelijk is, functioneert het hele gedicht
gebrekkig. Uit een analyse en evaluatie van Einde volgt de conclusie dat de
‘boodschap’ niet los gezien kan worden van de structuur, maar óók dat aandacht
voor de structuur tevens aandacht voor de boodschap insluit.
Als het literaire werk vergeleken kan worden met een spinneweb, dan is Einde
een spinneweb waarin het centrum ontbreekt. Met het gevolg dat de meeste draden
die van rand naar centrum lopen, ‘loshangen’, en dat men hoogstens uit de
dwarsverbindingen nog enigszins kan reconstrueren hoe het spinneweb er, als het
gaaf was geweest, zou hebben uitgezien. De twee vormen van eenzaamheid komen
er wel uit, maar waarom Einde, en wat moet de horde?
Einde faalt dus omdat het syntactisch en thematisch centrale woord helderheid
mist, en wel in die mate dat de context niet in staat is voldoende licht op schemernacht
te reflecteren.
In een gedicht, dat handelt over communicatie, is een dergelijk tekort in het
communicatieve aspect wel bijzonder ironisch!

2.7 Gang en de scheppende kracht
In de interpretaties werd (impliciet) coherentie als criterium gehanteerd.
Aan Gang bleek, wat de coherentie betreft, nogal het een en ander te schorten.
Een vers, waarin een aantal elementen niet geïntegreerd kunnen worden, stelt ons
voor een probleem. Is coherentie wel een juist criterium?
Het probleem is niet zozeer: is het mogelijk te bewijzen dat een gedicht niet deugt
- want het (m.i. geleverde) bewijs is in de eerste plaats afhankelijk van de criteria
die de interpretator zich stelt, in mijn geval criteria van coherentie en functionaliteit.
Volgens die criteria is Gang, eenvoudigweg, geen goed gedicht. Het probleem is dan
ook veeleer: deugen de criteria wel? Want wanneer elk gedicht om een eigen adekwate
realisering vraagt, ligt in dat feit de mogelijkheid opgesloten dat een intuïtief, alogisch
gedicht best esthetische kwaliteiten zou kunnen bezitten, die om een andere dan de
hier toegepaste benadering vragen. Twee vragen doen zich nu voor. Ten eerste: vraagt
Gang zelf om een interpretatie waarin coherentie het uitgangspunt is? Ten tweede:
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hoe dacht Marsman over poëzie en het maken daarvan, welke eisen stelde hij zelf
aan het gedicht en was coherentie daar één van?
Ik vat de zwakke plekken van Gang nog even samen. In volgorde van (ten aanzien
van de structuur) toenemend belang zijn het er drie.
1. Het woord vervloeien 4 is niet geheel duidelijk. Het geeft aanleiding tot twee
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verschillende interpretaties: 1) grenzen en horizonten zijn er en vervloeien, worden
onhelder; 2) grenzen, horizonten en vervloeien zijn alle drie in gelijke mate
verantwoordelijk voor de pijn die de protagonist lijdt, waarbij de eerste twee dan als
beperkingen moeten worden opgevat, en vervloeien als een aantasten van de
persoonlijkheid, het gevaar van persoonlijkheidsverlies.
Deze tweede interpretatie kreeg in vorige versies van dit vers meer
waarschijnlijkheid. Lehning60. geeft een variant in handschrift: o, grenzen /
horizonten...en vervloeien, hetgeen de tegenstelling tussen grenzen en horizonten
(beperkingen, de protagonist van buitenaf opgelegd), aan de ene kant, en vervloeien
(de beperking waaraan de ‘hij’ zelf onderhevig is) aan de andere kant, duidelijker
weergeeft.
De interpretatie van Verbeeck gaat me echter te ver. Verbeeck stelt dat de ‘hij’
hier voor een keus gesteld wordt tussen berusten in de begrenzing, of zich van horizon
tot horizon uitbreiden en daardoor vervloeien.
Het hele vers zou de ‘Ahnung van het kosmisch ritme als symbool van het eigen
levensritme’ behandelen; vervloeien zou staan voor ‘uitgesloten te zijn uit de kring
van het kosmisch gebeuren’ (d.w.z. vooruitwijzen naar 7 en 8): ‘Voor Marsman is
de nacht het vervloeien, de vernietiging van zijn wensdroom: de zelfbevestiging van
het Ik door zijn expansie in het heelal. Dit Ik moet zijn begrenzing als smart ervaren
en, voor de zon gekozen hebbende, ziet het in het nachtelijk vervloeien zijn
ondergang.’61.
Wat Marsman betreft wil ik het hier best mee eens zijn, maar Gang geeft niet de
minste aanwijzing om a) vervloeien hier als ‘nachtelijk’ op te vatten, en b) het hele
vers te interpreteren als een keuze tussen zon en nacht, aangezien in dit gedicht geen
aanduiding van een positief alternatief gegeven wordt.
2. De tweede moeilijkheid levert Gang in de wisseling van personaal gezichtspunt
in 1-6 naar auctoriaal gezichtspunt in 7-8, met de daarmee gepaard gaande wisseling
in verbaaltijd van praesens naar imperfectum. De afstand in 7-8 reduceert de
protagonist; zijn probleem (Smarten) krijgt iets incidenteels en oppervlakkigs - kortom
7 en 8 doen af aan de overtuigingskracht van het gedicht. 3. Aan deze
overtuigingskracht wordt temeer afgedaan, daar deze regels tè ambigu zijn. Het is
uiteraard weer moeilijk uit te maken wanneer een gedicht of gedeelte daarvan te
ambigu is, maar wanneer twee regels aanleiding geven tot vier of vijf verschillende
interpretaties die alle wel enige aansluiting vinden in de context, is er m.i. toch wel
een gebrek aan duidelijkheid. Wat vaststaat, is dat maar 7 de regels 7-8 moet laten
contrasteren met het voorgaande. Het is echter niet duidelijk waarin dat contrast
bestaat. Houdt zijn pijn op? Die van de wereld? Houdt het gevecht van de ‘hij’ tegen
Smarten op (kwartslag hier geïnterpreteerd als ‘de wereld laat zich van een andere
kant zien, draait zich van negatieve tot ruststand) - wat dan weer aanleiding geeft tot
interpretaties die variëren van ‘als hij slaapt, valt het allemaal wel mee’, tot ‘de slaap
wendt het noodlot af’.
Toch vraagt Gang wel om een interpretatie met coherentie als uitgangspunt. Want
afgezien van de zojuist genoemde fouten is het gedicht logisch, met behulp van
herhalingen en tegenstellingen, opgebouwd. Ik noem er een aantal.
In 7 is er niet alleen het maar, maar oogen 7 en wereld 8 wijzen linea recta terug
naar oogen 3 en wereld 5. Zo zijn er meer woorden die met elkaar verbonden moeten
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worden buiten het directe zinsverband; blind 2 met oogen 3 en 7; vlak 2 met grenzen
en horizonten 4; branden 3 met branden 5; grenzen en horizonten 4 met doel 3. De
waarde van deze woordparen verschilt (bv. branden 3 ‘doen pijn’ èn ‘kijken intensief’
naast branden 5 ‘in vlammen opgaan’), zodat hier niet van simpele woordherhaling
sprake is maar van een contrast. Ook thematisch worden er relaties gelegd die niet
toevallig kunnen zijn: er is een relatie tussen ‘hij’
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en ‘wereld’ die van belang is voor de structuur van het vers en de rol van de
protagonist. Die relatie kan een solipsistische zijn, ook die van een Christusfiguur,
ook die van een ziener. Argumenten hiervoor zijn: tasten (‘voortdurend aanvallen
maar niet verslaan’), gang (‘levensloop, bewust handelen’), vlak (zowel ‘loopvlak,
vlak waarop iemand loopt’ als ‘perspectief, toegemeten leefruimte’); woorden als
doel en blind die zowel in algemene zin (wereld) als in persoonlijke (‘hij’) moeten
worden opgevat.
De relatie is ook structureel in het vers verankerd: in 1-6 zowel als in 7-8 is er een
overgang van persoonlijk handelen naar kosmische (wereld) konsekwenties. Er kan,
kortom, geen twijfel over bestaan dat Gang wel degelijk streeft naar coherentie, en
dat het, in de interpretatie geleverde bewijs dat het gedicht daarin te kort schiet,
geldig is.
Dan komen we nu aan de tweede kwestie, die ons misschien kan verklaren hoe
het komt, dat Marsman zelf deze fouten in zijn gedicht niet heeft gezien.
Oversteegen toont in zijn boek Vorm of vent aan, dat Marsman als criticus, althans
in deze periode, voornamelijk zijn eigen, helaas nooit expliciet en konsekwent
geformuleerde, poetica hanteerde,62. en hij ziet de mogelijkheid Marsmans normen
‘uit de praktijk van zijn oordelen’63. af te lezen. Zo moet het voor ons ook mogelijk
zijn uit die oordelen op te maken, welke waarde Marsman hechtte aan logische
samenhang in poëzie.
De moeilijkheid die Oversteegen ondervond, is dat Marsmans kritische uitspraken
zelden eenduidig zijn en bovendien weinig precies. Er is echter een aantal
aanwijzingen, dat Marsman het met Van den Bergh en Van Doesburg64. in grote
trekken eens was in hun autonomie-opvatting.
Zo lezen we ‘Vorm als contour is de uiterlijk waarneembare omgrenzing van het
organisme, dat zijn ontstaan dankt aan de scheppende werking van vorm als kracht’,
en ‘De inhoud zoekt vorm als contour: hij krijgt dien vorm, doordat de vormkracht
een inhoud tot begrensd organisme omvormt.’65. In de polemiek met Coster stelt
Marsman (ik citeer Oversteegen):66.
‘Ik wilde, dat Coster dien dubbelen eis [nl. zuiverheid van vorm en
zuiverheid van materie],67., of althans de verhouding van haar twee delen,
de spanning tussen materie en vorm, die én aesthetisch, én vitalistisch, én
moreel, in laatste instantie beslissend is, voortdurend streng had gesteld.’
En hier raken we de kern van het probleem, want hieruit valt op te maken dat
Marsman zeker esthetische criteria hanteerde, maar dat hij daarboven andere normen
had, waarvan als belangrijkste de creativiteit.
Oversteegen toont dat genoegzaam aan. Ik geef één citaat (van Marsman):
‘De nieuwe critiek ziet in, dat het kunstwerk, juist omdat het een
schepping is, uit het centrum van zijn maker moet ontstaan, niet alleen uit
zijn aesthetische zenuwen; dat het beoordeeld moet worden naar zijn
scheppende kracht (d.i. een wezenlijker, centraler - het centrale - kenmerk
dan zijn humaniteit, die scheppend volmaakt werkeloos, waardeloos kan
zijn). De nieuwe critiek verplaatst de aandacht van de periferie van het
kunstwerk (waarmee de aestheti(cisti)sche waardering zich bezig houdt)

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

door het lichaam ervan (waarin de humanistische normen blijven steken)
naar zijn kern, waar zijn scheppende kracht leeft, en vanwaaruit deze
vormende energie het lichaam bezielt en tot in den omtrek doortrilt. (Deze
trillende omtrek, de vorm van het kunstwerk als uitwendig zichtbaar
resultaat ontstaat als teeken voor het trillende evenwicht tusschen materie
(menschelijkheid) en scheppende energie (vormkracht). De norm der
creativiteit omvat aldus alle andere stelbare normen.’68.
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Dit impliceert, voor Marsman, de persoonlijke relatie met de werkelijkheid.69.
Zo kan het gebeuren, dat de ‘echtheid’ en de ‘scheppende kracht’ prevaleren boven
de esthetische norm. Oversteegen ziet dat duidelijk, wanneer hij stelt:70. ‘Omdat de
expressionistische ideologie niet de zijne was, kreeg de hantering van nieuwe vormen
bij Marsman een zekere waarde op zichzelf, en daarmee een zekere ongerichtheid.’
Marsman zelf bevestigt het: op Henriëtte Roland Holst merkt hij o.m. aan ‘dat
beelden bij haar niet associatief-organisch ontstaan’.71.
Het is m.i. duidelijk dat bij Marsman intuïtie en echtheid de voorrang hadden
boven coherentie. Gang is hiervan slachtoffer geworden.
Uit Lehning72. zou men kunnen opmaken, dat dit gedicht om regel 8 heen zou zijn
geconcipieerd, waar hij vermeldt dat Marsman zelf in maart 1920 deze regel ‘den
verrukkelijksten zin van heel mijn werk’ vond.
Voor wie wil kan dit biografisch gegeven dienen als verklaring van het gebrek
aan eenheid in Gang.

2.8 Schaduw en de waardering
Ook de interpretatie van Schaduw veroorzaakte een aantal vraagtekens. De
belangrijkste moeilijkheid in dit gedicht was, dat de laatste strofe maar liefst vier
interpretaties toeliet - zonder dat echter één daarvan enigszins bevredigend genoemd
kan worden.
Ik herhaal ze kort.
a. scheemrende kruiseling 11 is onderwerp van lokt. dit 10 wijst dan terug naar
martel, één ruischeling, wat aanleiding geeft tot een parafrase: ‘het visioen van een
opdoemende Christus-figuur verleidt de ik ertoe, zijn gevoelens van marteling te
beëindigen, vaarwel te zeggen’. één ruischeling moet opgevat worden als
synesthetische metafoor: ‘één kort ruisend geluid van felle pijn’. martel moet wel
zelfstandig naamwoord zijn, afgeleid van ‘marteling’. Hier wordt dan het lijden
verlicht door het grotere lijden van Christus. Deze interpretatie heeft als voornaamste
bezwaar het streepje voor 11, dat 11 en 12 apart zet en het onwaarschijnlijk maakt
dat 9-12 één zin zou vormen.
b. dit wordt door 11 en 12 geëxpliceerd, zoals de dubbele punt na 10 aannemelijk
maakt. martel moet dan een interjectie zijn, die de gevoelens van 1-8 samenvat.
Onderwerp van lokt is één ruischeling. Parafrase: ‘o deze marteling; één ogenblik
ben ik in de verleiding om met deze gevoelens van plaatsvervangend lijden
(identificatie met Christus) af te rekenen’.
Hier is de ik iemand die als Christus al het lijden op zich neemt en het juk te zwaar
acht.73. Toch heeft ook deze interpretatie een bezwaar: de komma na 9 zet martel en
één ruischeling op één lijn.
c. Deze interpretatie houdt vooral rekening met 1-8. Als kruiseling verwijst naar
kruis 3, ontstaat de identificatie van ik met Christus. dit wijst terug en niet vooruit
(streepje voor 11) en geeft de in 1-8 beschreven gevoelens van pijn weer: ‘dit alles’.
lokt en ruischeling krijgen de waarde van ‘eventjes maar’. één ruischeling is een
uitleg van martel: ‘één kort pregnant bewustworden doet mij hopen dat deze pijn
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een einde neemt, aangezien mijn martelaarschap het visioen van Christus aan het
kruis oproept’.
d. We kunnen martel zien als een soort bijwoord ‘op martelende wijze’; of als
afleiding van het substantief ‘martelaar’ en dan als bijstelling bij ‘ik’.
Zo levert het woord minder moeilijkheden op. enden kan substantief zijn en slaat
dan zowel op 1-8 als op 11 en 12, lijden wordt gezien als enden. dit enden is dan
onderwerp van lokt: ‘dit lijden dat een einde is, lokt mij, trekt mij aan’. Deze
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interpretatie heeft het voordeel dat dit duidelijk wordt, maar ertegen in te brengen is
het feit dat martel en één ruischeling naast elkaar staan. Ook lijkt deze positieve
draai aan het geheel weinig in overeenstemming met 1-8.
Welke interpretatie men verkiest, doet er niet eens zo veel toe, feit is dat het gedicht
door zijn gebrek aan coördinatie tot zoveel verschillende opvattingen aanleiding
geeft.
Toch uit Lehning74. deze lovende woorden over Schaduw: ‘Het heeft de spanning
van alle andere verzen uit deze vroege tijd [± 1919], maar het is wellicht het
evenwichtigste en volmaaktste.’
Lehning is niet de enige, ook Verbeeck vindt Schaduw erg mooi. Verbeeck noemt
in zijn interpretatie het sexuele motief niet, en interpreteert lijden ook enigszins
anders. Het volgende citaat spreke voor zichzelf:
‘Hier heerst nu de schemering, die de verlokking is van het einde (dat
in de nacht ligt). Het einde is het wegbloeden van het leven naar alle einders
(dit is vervloeien, geen expansie). Uit de omarming van de nacht spant het
lijden zich over de wereld. In dit apocalyptisch einde-visioen, waar vaag
de symboliek van het kruis door schemert, in dit doorschouwen van het
kosmisch en het eigen drama, neemt de ervaring grootse afmetingen aan
in ruimte en tijd: een wereldondergang wordt gesuggereerd en het lijden
zo oud als de wereld vult de ervaring van deze zeer jonge man’.75.
Toch verbaast van deze waarderingen die van Lehning mij het meest. Het is
duidelijk, dat de tijdgenoten andere normen aanlegden bij het beoordelen van
Marsmans poëzie, dan wij.76. Daarmee hoeven wij geen ongelijk te hebben. Terecht
stellen Wellek en Warren: ‘We can deny that earlier criticism was able to do justice
to the creative work of its own day or indeed to its own aesthetic experience.’77.
De vraag is nu, hoe het komt dat Marsman tot op heden door velen als een groot
dichter wordt beschouwd.78. Hoe komt het, dat bij generaties het gevoel voor poëzie
aan Marsman is ontbrand? En hoe komt het, dat de tijdgenoten en ook de jongeren
na hen (Den Doolaard is een goed voorbeeld) hem beschouwden als één van de grote,
oorspronkelijke dichters?
Het aan Marsman gewijde nummer van Criterium (1940) opent met een
Afscheidsgroet van Van Deyssel: ‘H. Marsman was een der grootste talenten temidden
zijner tijdgenoten.’79.
Jan Engelman:
‘Herleest men de gedichten uit dien eersten, expressionistischen tijd,
dan wordt men altijd weer getroffen door de feillooze zekerheid waarmee
hij een blind, dionysisch levensgevoel, de lange en ongebroken duizeling
van het ondergaan der in hem huizende krachten, neerslag heeft
geschonken in felle rhythmen en weinige, maar precies gekozen woorden
en metaphoren.
Zelden was een debuut zoo overtuigend van talent en potentie’.80.
Dubois: ‘Poëtisch stond hij aan den kop van zijn generatie, dunkt mij’.81.
En ‘Voorman Marsman’ schrijft Halbo C. Kool.82.
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Dit zijn natuurlijk geen evaluaties, maar wel veelzeggende opmerkingen over de
waardering die de tijdgenoten Marsman toedroegen. En aangezien de interpretaties
in dit boek de vraag naar de discrepantie tussen de waardering en de feitelijke
kwaliteiten van zijn werk oproepen, is een hoofdstuk dat zich met evaluatieve
problemen bezighoudt, de meest geschikte plaats op deze kwestie te bespreken, en
liefst te verklaren.
Volgens mij zijn er drie verklaringen denkbaar. De eerste verklaring is gelegen
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in de jeugdige figuur die Marsman was, bezield, en vol élan. Men hoeft maar naar
de foto's in het Prentenboek of het Criterium-nummer te bekijken en men ziet het:
zelfs in 1940 had hij het uiterlijk behouden van een twintigjarige. ‘Hij blijft ons nu,
voor altijd, in de herinnering als “de jonge Marsman”’ schrijft Van Wessem.83. Dit
jeugdig élan, zoals het zich ook uitte in zijn kritieken en divagaties, in zijn afwijzing
van meer dan de twee mogelijkheden: goed of slecht, zwart of wit, moet op een jonge
dichtergeneratie stimulerend hebben gewerkt.
Een tweede verklaring kan men vinden in de thematiek van zijn gedichten, die
door datzelfde jeugdige élan wordt gekenmerkt. Sexualiteit is ingehouden84. en wordt
voorzichtig gepresenteerd;85. de vrouw wordt op romantische wijze verheerlijkt (vooral
in ‘DK’); het lijden aan de wereld wordt in bv. Einde, Gang en Wacht in scherpe
tegenstellingen en met behulp van krasse vergelijkingen (heelal-drager, de
Christus-figuur) verwoord op welhaast adolescente wijze; en dat de kosmische
(Nietzscheaanse) vergrotingen in Vlam, Heerscher en Verhevene de jeugd aanspraken
en nog - spreken behoeft ook geen verwondering te wekken.86.
Dat ik niet overdrijf als ik stel dat Marsmans poëzie vooral voor adolescenten
geschapen lijkt, bewijst de destijds twintigjarige Lehmann:
‘Mijn kennismaking met de poëzie van Marsman dateert van de
H.B.S.-banken en begon zeer in stijl met het paradepaard “Paradise
Regained” in een bloemlezing. Hierdoor was ik onmiddellijk gefascineerd
en mijn enthousiasme is mij bijgebleven voor al zijn vroege werk. Het
smijten met gletschers, hoogspanning, stormvlagen en fonteinen heeft
voor mij een onweerstaanbare aantrekking en de periode, waarin zulke
verzen geschreven werden, zou een verloren paradijs schijnen, fascineerend
als een legendarisch Atlantis, wanneer wij niet mensen kenden, die deze
tijd bewust beleefd hebben’.87.
Mijn laatste, uiteindelijke, verklaring berust dan ook op de twee bovenstaande
verklaringen ten aanzien van inspirerende figuur en adolescente thematiek: de
tijdgenoten zagen Marsmans poëzie helemaal niet als op zichzelf staande, per gedicht
autonome, structuur. Ze zagen er het nieuwe in, dat brak met de traditie, ze zagen er
het élan in, lazen er een thematiek in die de thematiek is van iedere jeugdige die zijn
standpunt tegenover de wereld nog moet bepalen. En als ze al specifieke dingen
waardeerden in zijn gedichten, dan was het een enkel geslaagd beeld hier en daar maar niet de wijze waarop een geheel van beelden al of niet een complexe samenhang
vormen.88.
De optiek van de tijdgenoten op Marsmans poëzie was, door hun confrontatie met
zijn persoonlijkheid, anders dan de onze.
Deze optiek is het, die hen verhinderde de kwaliteiten van Marsmans dichterschap
vanuit ons perspectief te zien.

2.9 Wacht en de verandering
Volgens de Russische formalisten, bij monde van Tynjanow
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‘muss die Erforschung der literarischen Evolution oder Veränderlichkeit
mit den Theorien der naiven Wertung brechen, die sich als Resultat der
Vermengung verschiedener Standpunkte erweist: die Wertung wird aus
einem Epochensystem auf das andere übertragen. Die Bewertung selbst
muss dabei ihre subjektive Färbung verlieren und der “Wert” dieser oder
jener literarischen Erscheinung ist als “evolutionäre Bedeutung und
Besonderheit” zu betrachten’.89.
De opvatting der Russische formalisten, die historisch bewustzijn èn esthetische
normen verenigt, lijkt zinnig. Bij Jauss, die er overigens bezwaren tegen heeft,90.
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vinden we een citaat dat kernachtig samenvat wat voor de formalisten de esthetische
waarde van een literair werk bepaalt: ‘Ein Kunstwerk wird als ein positiver Wert
erscheinen, wenn es die Struktur der vorangegangenen Periode verwandelt, es wird
als negativer Wert erscheinen, wenn es die Struktur übernimmt, ohne sie zu
verwandlen’.91.
Wat is traditioneel, wat is nieuw in Wacht, en is het inderdaad zo dat het nieuwe,
de verandering in de literaire code aangebracht, er de waarde van uitmaakt? Wacht
heeft aardig wat traditionele kenmerken. De hendiadys; de optatief worde; maar
vooral de eerste twee regels, die sterk aan Holst doen denken. Hoe Holstiaans Wacht
wel is, bewijzen de volgende parallellen:
Waar brekend het zwijgen begint
van de droom der duistrende zee,
zweefde de regen neer en
daalde naar zee door de sferen...
Ik stond er met den Wind,
en wij zagen uit over zee -92.

en:
Zon en sterren, wentelende vuren
over onze leeggeheven handen
brandend aan de plotselinge wanden,93.

en:
De storm verging, en liet mij achter
een doodvermoeide, een hurkend wachter,
die in de zwarte stilte belijdt
eigen uitgeworpenheid.
De storm dier eeuwen was vergaan:
de zee zong eenzaam; een dag brak aan
stil, dood. Gelijk een oude wrok,
die op vergelding zon, voltrok
de vloek zich van het koude licht.
Van aangezicht tot aangezicht
stond ik toen met mijzelf; de tijd
was ledig, en verlatenheid
alom en een onnoembaar wee.
Ik zag mijzelf aan, en ik zweeg - de zee
zong eenzaam en noodlottig tegen
de rotsen, en de rotsen zwegen.94.

Afgezien nog van de woordparallellen (wachter, storm, vuren, en eeuwen naast
Marsmans eeuwigheden) is er ook de gemeenschappelijke thematiek van mateloze
vermoeidheid. En wat in deze citaten niet tot uiting komt, maar in hoofdstuk III 2.1.
uitvoerig besproken werd, is het feit dat de woorden schemering en grijzen wind en
de meer/chiffrewaarde van schemering bij Marsman ook onder invloed van Holst
zijn ontstaan.
De chiffrewaarden zèlf zijn echter nieuw bij Marsman. Geen ander nederlands
dichter uit zijn tijd en de tijd ervoor gebruikt chiffren (meerwaarden wel) op Marsmans
(en duits-expressionistische) wijze. De kosmiek is nieuw. De anecdotische eerste
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regel geeft in Wacht de aanzet tot een projectie van gevoelens van eenzaamheid,
angst, moeheid op kosmisch niveau: niet alleen stormt het, maar eeuwigheden breken
en de ‘ik’ kan zijn, objectief gepresenteerde, taak als wachter niet meer vervullen.
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Het rijm is bij Marsman losser dan bij Holst (vijfmaal -acht), en incidenteler. De
verschuiving met huiverende is modern.
Maar m.i. het belangrijkste verschil is dit: Marsman werkt de problematiek
complexer uit. Wacht kent twee niveaus; het anecdotische, Holstiaanse (storm aan
zee) en dat van de ‘ik’ als wachter. Zowel de ‘ik’ als de ‘U’ worden met contrasterende
trekken tegenover elkaar gezet: de ‘ik’ als Atlas, de ‘ik’ ontkracht (resp. verleden en
nu); de ‘U’ als aards, de ‘U’ als lenigende, sterke figuur. De ruimtebeleving is dubbel.
De verschillende tegenstellingen zijn geraffinieerd vervlochten: 1 is aanleiding, 2 is
oorzaak, breken is kernwoord dat het anecdotische niveau (nacht) en dat van de ‘ik’
als wachter (eeuwigheden) verbindt. In een relatief kort gedicht wordt dus een veelheid
van polyvalent materiaal verwerkt. Toch ontstaat desondanks een indruk van
simpelheid, mede door de ene rijmklank.
En met de complexiteit belanden we bij een ander aspect van de formalistische
theorie: dat van de vervreemding - in feite was de theorie van de vervreemding
aanleiding tot de evolutietheorie waarin verandering tot esthetisch criterium werd.
Šklovskij formuleerde deze vervreemdingstheorie als eerste. Poëtische taal
onderscheidt zich van niet-poëtische in zoverre dat zij de wereld vervreemd gestalte
geeft.
‘Und gerade, um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die
Dinge zu fühlen, um den Stein steinern zu machen, existiert das, was man
Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu
vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererkennen; das Verfahren der
Kunst ist das Verfahren der “Verfremdung” der Dinge und das Verfahren
der erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge
der Wahrnehmung steigert, denn der Wahrnehmungsprozess ist in der
Kunst Selbstzweck und muss verlängert werden; die Kunst ist ein Mittel,
das Machen einer Sache zu erleben; das Gemachte hingegen ist in der
Kunst unwichtig’.95.
Striedter maakt hier de volgende kanttekening bij:
‘Šklovskijs frühe Verfremdungs-These lässt noch deutlich zwei
unterschiedliche Intentionen der Verfremdung erkennen. Einmal dient die
Verfremdung dazu, die durch sprachliche und gesellschaftliche
Konventionen “automatisierte” Warnehmung zu erschweren, dadurch ein
neues Sehen der Dinge zu erzwingen und so das eigene Verhältnis zur
Umwelt zu korrigieren. Zum anderen wird in einer Art gegenläufigen
Bewegung die durch Verfremdung erschwerte Wahrnemung auf die
verfremdende und erschwerende Form selbst gelenkt. Diese Form und die
für sie konstitutiven Verfahren werden zum eigentlichen Gegenstand
kunstgemässer Wahrnehmung und schliesslich zum eigentlichen
Gegenstand der Kunst.’96.
Als het waar is, dat de oppositie van poëtische tot gewone taal het kunstkarakter
bepaalt, dan heeft Wacht zeker kunstkarakter.97.
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Vervreemding kan echter ook worden opgevat als ‘mate waarin de visie op de
werkelijkheid in literaire werken afwijkt van de ‘dagelijkse’ werkelijkheid.98.
Ook in dat opzicht is Wacht (alleen door de kosmiek al) vervreemdend.
Vervreemding lijkt een zinniger criterium, wanneer men het hanteert als het
‘afwijkende’ in literaire taal - hoewel ook tegen deze opvatting bezwaren zijn aan te
voeren. De afwijking zelf mag nl. niet criterium worden, in de zin van ‘hoe
afwijkender, kunstmatiger, hoe beter’. Vervreemding in de zin van ‘afwijking van
normaal taalgebruik’ heeft nl. geen waarde op zichzelf. Pas de fùnctie van het
taalgebruik heeft waarde, waar het nl. dient om de informatie die de tekst geeft, te
verhogen.
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Zo is bv. de eerste regel van Wacht bijzonder eenvoudig, weinig kunstmatig. Toch
heeft de regel een centrale functie in het gedicht.
De mate van vervreemding moet als criterium worden afgewezen, tenzij
‘vervreemding’ wordt opgevat als polyvalentie, die immers in spreektaal niet
(nauwelijks) aanwezig is. Op deze wijze is het criterium van de Russische formalisten
in overeenstemming te brengen met de immanente criteria van coherentie en optimale
functionaliteit.
Wacht toont zowel ‘vervreemding’ in de zin van polyfunctionaliteit, als
‘vernieuwing’ in de zin van het doorbreken van conventies.
Vernieuwing als esthetisch criterium komt mij in hoge mate onbevredigend voor.
Wacht maakt duidelijk waarom: de traditionele elementen zijn evenzeer
verantwoordelijk voor de totale structuur als de nieuwe.99. Juist deze combinatie van
nieuwe en traditionele elementen maakt Wacht tot een geslaagd geheel.100.

2.10 Virgo en de verwachtingshorizon
Wie denkt, dat de hier gehanteerde waardecriteria101. coherentie en polyfunctionaliteit
ahistorisch en eeuwig zijn, vergist zich. In feite zijn ze niet minder historisch dan de
criteria, die in Marsmans tijd aan poëzie werden aangelegd102. - ook al vinden we dat
Marsmans tijdgenoten ongelijk hebben en wij gelijk.
Richards, en Brooks en Warren mogen beweren dat er een ‘single standard for
poetry’103. is, toch ben ik ervan overtuigd dat het historisch perspectief bij evaluatie
niet mag worden verwaarloosd.
Wellek en Warren's oplossing voor dit probleem blijft abstract:
‘The solution lies in relating the historical process to a value or norm.
[...] Only then can we speak of a historical evolution which yet leaves the
individuality of the single event unimpaired. By relating an individual
reality to a general value, we do not degrade the individual to a mere
specimen of a general concept but instead give significance to the
individual’.104.
Nu biedt Jauss, in zijn voortreffelijke artikel ‘Literaturgeschichte als Provokation
der Literaturwissenschaft’ een mogelijke oplossing voor het probleem.
Hij vindt een compromis op basis van de opvattingen van de formalistische en
marxistische literatuurkritiek, en omschrijft als een criterium voor het bepalen van
esthetische waarde de ‘Art und Weise, in der ein literarisches Werk im historischen
Augenblick seines Erscheinens die Erwartungen seines ersten Publikums einlöst,
übertrifft, enttäuscht oder widerlegt’.105. ‘Die Distanz zwischen Erwartungshorizont
und Werk, zwischen dem schon Vertrauten der bisherigen ästhetischen Erfahrung
und dem mit der Aufnahme des neuen Werkes geforderten “Horizontwandel”,
bestimmt rezeptionsästhetisch den Kunstcharakter eines literarischen Werks’.106. Hoe
groter deze afstand, meent Jauss, hoe meer kunstkarakter het werk heeft. Hierin sluit
Jauss aan bij de formalistische opvatting. Hij voegt echter een nieuw element toe,
waar hij het criterium voor de waarde verlegt naar het publiek.
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Op deze wijze kan de kloof tussen historische en esthetische benadering worden
overbrugd door middel van bestudering van de verhouding tussen werk en publiek.
Deze verhouding heeft nl. volgens Jauss, zowel esthetische als historische
implicaties.107.
Hoe en vooral waarom receptie-esthetisch onderzoek verricht moet worden zet
Jauss in zeven thesen uiteen, waarop ik hier niet kan ingaan.
In eerste instantie is het Jauss te doen om het objectiveren van de ‘verwach-
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tingshorizon’ - die het nl. mogelijk maakt het kunstkarakter te bepalen. Ook verschaft
de gereconstrueerde verwachtingshorizon de gelegenheid, naar aanleiding van het
werk vragen te stellen over hoe de toenmalige lezer het moet hebben gezien.108.
Hoe objectiveert men de verwachtingshorizon van een bepaald werk?
a. Door middel van de normen of ‘Poetik der Gattung’ van de betreffende periode;
b. uit impliciete betrekkingen met bekende werken uit de literairhistorische omgeving;
en c. uit de tegenstelling tussen fictie en werkelijkheid, tussen de poëtische en de
praktische taalfunctie.109.
Hoe zou dat bij Virgo kunnen?
Ad. a. De normen van de tijd kunnen we vinden in Oversteegens Vorm of vent,
waar blijkt dat Van den Bergh deze, van de tijdgenoten, op de verhoudingsgewijs
meest expliciete wijze heeft geformuleerd.110.
Van den Bergh verzet zich tegen mimetische uitgangspunten: het belang van het
kunstwerk schuilt voor hem in de nieuwe werkelijkheid die het creëert, niet in de
mate van spiegeling van de werkelijkheid.111. Oversteegen schrijft: ‘In het gedicht
wordt de werkelijkheid niet weerspiegeld, maar veroverd, op persoonlijke wijze
gekend. Er is dus geen tegenstelling tussen “universeel” en “persoonlijk”. Het
universele kan slechts in de persoonlijke vorm uitgedrukt worden, en die uitdrukking
zelf is een wijze van in bezit nemen.’112. ‘In later jaren wordt het persoonlijke door
Van den Bergh sterker beklemtoond: de dichter moet de kern zijn “van een eigen en
onbetwist heelal”’,113. schrijft Oversteegen, en hij concludeert: ‘Essentieel voor Van
den Berghs poëtica blijkt te zijn: de eis van een nieuwe relatie van de dichter tot de
werkelijkheid, een relatie die zijn uitdrukking vindt in de zo persoonlijk mogelijke
wereld van het gedicht.’114. en: ‘Vrijheid van de dwang der konventie houdt in:
verplichting tot funktioneel hanteren van de versmiddelen.’115. Volgens Oversteegen
‘acht Van den Bergh deze facetten van het gedicht: rijm, ritme, stembuiging en
“klemtoon der declamatie” relevant voor de evaluatie en in waardetermen
omschrijfbaar.’116. Maar dat ‘de vrijheid op dit gebied in zijn ogen ook té groot kan
worden, mag men opmaken uit zijn verwerping van de “krampachtige prussianismen
van een enkelen onzer meestvitale maar onelegantste dichters die ons vers aan het
na-oorlogsche Berlijn tracht vast te binden”, en natuurlijk bedoelt hij hier Marsman.’117.
Nu is er in Virgo inderdaad nauwelijks rijm, behalve het rijke rijm licht 3-licht 7.
Wel is er klankwerking, bv. in 3, waar lichte klanken (i, e) worden gehanteerd. De
‘versmiddelen’ die in Virgo worden gebruikt, worden functioneel gebruikt. Maar
waarschijnlijk waren zij voor Van den Bergh te weinig in getal - hoewel wij daar nu
anders over denken - en achtte hij Virgo te ‘vrij’.
Veel duidelijkheid verschaft de norm van de tijdgenoot dus niet. Hoe is het gesteld
met Jauss' tweede punt: zijn andere werken uit de literair-historische omgeving in
staat de verwachtingshorizon van Virgo te objectiveren?
Het ligt voor de hand om hier Trakl te kiezen, want Trakl hééft invloed op Virgo
uitgeoefend.118. In hoeverre Marsman van Trakl afwijkt, is onderzocht in hoofdstuk
III.2.2. Conclusies ten aanzien van Virgo kan ik echter uit de resultaten van dat
onderzoek niet trekken: zelfs al zijn groene en smetten zonder Trakl ondenkbaar,
dan nog zijn deze woorden in Virgo geïntegreerd, en is met het constateren van de
invloed niets ten aanzien van de esthetische kwaliteiten van het gedicht gezegd.
Meent men, dat de literair-historische omgeving hier te eng genomen is, dan kan het
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tweede hoofdstuk van dit boek dienen om Virgo in de tijd te plaatsen - evenwel
zonder dat de esthetische waarde van Virgo, meen ik, daardoor duidelijker wordt.
Daarom nemen we onze toevlucht tot Jauss' derde mogelijkheid tot objecti-
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vering: de aanwijzingen in de tekst.
En hier blijkt dat de tegenstelling tussen literaire en niet-literaire taal voor de
verwachtingshorizon van poëzie niet relevant kan zijn. Alle poëzie wijkt immers af
van niet-literaire taal, en als die afwijkingen de esthetische kwaliteit moeten bepalen,
verliest het criterium voor poëzie de mogelijkheid om distinctief te opereren.119. Want
om welke aanwijzingen uit de tekst gaat het?
Jauss specificeert: ‘Ein literarisches Werk, auch wenn es neu erscheint, präsentiert
sich nicht als absolute Neuheit in einem informatorischen Vakuum, sondern
prädisponiert sein Publikum durch Ankündigungen, offene und versteckte Signale,
vertraute Merkmale oder implizite Hinweise für eine ganz bestimmte Weise der
Rezeption.’120.
Het is echter niet toevallig, dat Jauss Don Quijote als voorbeeld neemt.121. Deze
aanwijzingen voor het publiek zijn eerder in een roman te vinden, waar het voor de
lezer bedoelde materiaal voor het opscheppen ligt en makkelijker geïsoleerd kan
worden, dan in poëzie.122. De vraag is of één gedicht, naast de interpretatie, wel genoeg
materiaal biedt om de verwachtingshorizon van dat gedicht te reconstrueren.123. De
interpretatie van Virgo alleen biedt meer informatie dan het op aanraden van Jauss
uit drie bronnen te verzamelen materiaal.
Een fundamenteler bezwaar is, dat belangrijke immanente aspecten buiten
beschouwing blijven als alleen ‘signalen’ worden uitgelicht - tenzij men natuurlijk
alles ‘signaal’ noemt.
In dat geval zou men alleen kunnen herhalen wat al in de interpretatie staat, en het
dan nu signalen noemen. Daarmee wordt Virgo wel duidelijk gemaakt, maar geen
verwachtingshorizon gereconstrueerd.
Ten slotte heb ik nog een laatste bezwaar. Een reconstructie van de
verwachtingshorizon veronderstelt dat het onderhavige werk die horizon optimaal
benut. Jauss' theorie voorziet niet in de mogelijkheid om te bewijzen dat een literair
werk niet deugt.124. De kwestie, of een werk de toenmalige verwachtingshorizon
‘overtreft’, lijkt mij pas van belang wanneer eerst is vastgesteld of het gedicht
überhaupt waarde heeft.125. En dan moet men, via een omweg, de esthetische locus
toch weer in de tekst zelf leggen.126. Overigens heb ik daar geen enkel bezwaar tegen.127.

2.11 Bloesem en het ‘home-made’ criterium
Oversteegen bekende eens128. grote moeite te hebben met veel in Marsmans poëzie.
Wat hem met name niet beviel, zijn Marsmans beeldopeenhopingen, vooral als ze
disparaat zijn: ‘Vaak ontstaat zo'n tegenspraak [bij Marsman] door een opeenstapeling
van beelden die niet met elkaar te verzoenen zijn, of door de kombinatie van een
beschrijving met een beeld dat daar niet op aansluit.’129.
De voorlopige conclusie, die Oversteegen hieruit trekt kan ik volledig
onderschrijven:130. ‘Behalve dit gebrek aan samenhang tussen beeldspraak en
beschrijving, is er een soort naieveteit, een onschuld tegenover de werking van de
taal’. Toch ben ik het met zijn interpretatieve argumenten lang niet altijd eens, vooral
waar het betreft de aanhef van Tempel en kruis131. en het gedicht Annie132. dat uitvoerig
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wordt geanalyseerd. Van der Steen noemt, in een verdediging van Marsman, de eis
van consistente beeldspraak die Oversteegen stelt, een ‘home-made’ criterium. Nu
modificeert Oversteegen zelf, in zijn repliek, zijn opvatting: hij vraagt niet om
expliciete consistentie in beeldspraak, maar om een ‘zekere’ consistentie.133.
Een ‘home-made’ criterium is de eis van consistente beeldspraak natuurlijk niet.
Ik zou zelfs willen zeggen dat een zekere mate van consistentie in het hanteren
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van beeldspraak überhaupt zit opgesloten, nl. in de overeenkomst die tussen het
metaforisch gebruikte woord en het subject moet bestaan wil de metafoor als geheel
begrijpelijk zijn. Oversteegen vraagt ook niet om expliciete consistentie, het zijn de
verschillen tussen metafoor en subject die hem niet bevallen:134. ‘het ene beeld roept
associaties op met het andere die niet te verzoenen zijn’, stelt hij naar aanleiding van
het ‘zeester’-beeld in Tempel en kruis.135.
Oversteegen heeft gelijk wanneer hij een zekere consistentie verlangt, maar hij
legt m.i. het zwaartepunt verkeerd.
De techniek die Marsman hier toepast, en die ook in Bloesem voortdurend wordt
toegepast, is expressionistisch van aard - en daarmee hebben we te maken met een
historisch bepaald criterium. Consistentie is er wel degelijk (in Bloesem en Annie136.
althans), maar misschien niet op de wijze die men nu, binnen een ander stelsel van
conventies, mooi vindt.137. In Bloesem wordt herhaaldelijk een zelfde notie (‘land’,
‘nacht’), die in eerste instantie anecdotische informatie geeft, gebruikt als metafoor,
waarbij de verschillende metaforen die zo ontstaan elkaar onderling tegenspreken.
In de interpretatie138. is dat genoegzaam gebleken, ik volsta hier met het voorbeeld
‘nacht’:
1. vloeren van; 3 nachtland; 7 boog der nacht; 8 avond om uw schouders plooit;
9 nachtelijk ivoor; de personificatie schrijdt de nacht in 17 en weer als gewoon woord
dat ‘duur’ aangeeft in 20 aan haar eind.
In Bloesem springt Marsman precies zo met beelden om als in Annie, en mogelijk
zelfs nog ‘erger’.
Functioneel is dit beeldcomplex wel: het spiegelt, zoals in de interpretatie is
aangetoond, de ontwikkeling van het thema, de verhouding der gelieven. Dat de
beelden onderling lijken te botsen, is te wijten aan het feit dat wij, nu, een dergelijke
beeldopeenhoping niet meer mooi vinden.
Maar de verhouding tussen subject en metafoor, en de mate waarin metaforen uit
een groep onderling kunnen overeenkomen en verschillen, is een kwestie van smaak,
en tijdgebonden.
Het disjuncte stapelen van beelden is een expressionistisch procédé en wanneer
Marsman dat doet, put hij uit het poëtisch materiaal van zijn tijd.
En materiaal, waaronder we niet alleen woorden maar zeker ook conventies
verstaan, is waardevrij. Pas de wijze waarop het in een gedicht functioneert mag door
ons worden beoordeeld. De verwerking heeft eventueel waarde, de componenten
niet. We kunnen het mooi vinden of niet139. - ik vind het trouwens, met Oversteegen,
ook niet mooi -, maar voor een evaluatie van Bloesem is dat niet van belang.
In Bloesem140. functioneert de beeldopeenhoping: zowel ‘land’ als ‘nacht’ zijn,
juist door de complexe en disparate wijze waarop ze telkens voorkomen, onmisbare
bouwstenen voor het gedicht.141.
En wat ten slotte het criterium van consistentie betreft: dat is wel degelijk op
dergelijke beeldspraak142. van toepassing, zij het anders dan men het soms graag zou
zien. Een ‘home-made’ criterium is het zeker niet.

2.12 Smaragd en het niet-ontroerde venster
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Afgezien van een paar kleinigheden, zoals de verbaaltijd van vergoot 19 en het toch
moeilijke wij 21 naast mijn, is op Smaragd niets aan te merken. Of toch? Wanneer
we Smaragd lezen met kennis van andere gedichten van Marsman, vooral die uit
‘Droomkristal’, dan doet het op de een of andere manier vlak aan. We hebben
hetzelfde, en beter bovendien, al vaak elders aangetroffen: het roofmotief in Vrouw
en Bloei, de versiering van de vrouw met attributen uit de
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natuur in Bloesem, Blauwe Tocht I, Invocatio en Madonna; de parallellie tussen
vrouw en edelsteen in Robijn. Waarom doet Smaragd, naast deze gedichten, eigenlijk
onbevredigend aan?
Ik zou willen suggereren dat dat komt, doordat er geen enkele emotie aan te pas
komt. Vooral in de anticlimax van de slotregels is dat evident: het banale venster als
directe metafoor verbonden met oogwenk bovendien, waardoor gansch ontroerd
onovertuigend aandoet. Als we lezen wij groeten u zeer mild zouden we Marsman
haast van ironie verdenken, als dat bij deze dichter niet zo onwaarschijnlijk was. Is
het dan dus toch waar dat we liever een schilderij bekijken over een engel dan over
een ui?
Emotie als criterium wordt door Markiewicz behandeld bij de ‘emotive values’.
Ik citeer vrijwel het hele stuk, omdat daaruit blijkt hoe moeilijk het met deze criteria
is gesteld wanneer men ze in een evaluatie wil hanteren.143.
‘Those values become apparent in the fact that certain characters and
situations represented in the literary work have qualities (such as tragicality,
comicality, sublimity, etc.) which are apt to evoke specific evaluating
feelings. Tradition calls them aesthetic categories, while contemporary
American aesthetics calls them “feeling qualities”, “emotional qualities”
or simply “human qualities” [...]. R. Ingarden speaks of aesthetically
valuable qualities, among which he discerns metaphysical ones - sublimity,
tragicality, horror, demonism, holiness - while comicality or grotesqueness
are aesthetically valuable qualities only, with no supplementary
denomination. [...] However, troublesome questions also arise here. It is
relatively easy to feel, though much more difficult to effect notional
differentiation between the emotional qualities of real phenomena and
those represented in a literary work. Reference to their fictional status may
afford some help. But, the characters and the situations of every literay
work are provided - to a certain degree - with those qualities. What changes
them into value qualities? A generalizing and a very vague answer is that
this depends on the potential force of their influence, which in turn depends
in part on the objective features of characters and situations shown in the
work, and, in part - on the structural and imaginative values of the work.
Further, a systematization of qualities and categories of emotive values is
not yet worked out. There is no reason for exclusive adhering to notions
consecrated by a time-honoured tradition (beauty, tragicality, sublimity,
ugliness, comicality, grotesqueness). But, if we go beyond them, we may
fall into the unlimited and sometimes ridiculous sea of properties such as
prettiness, funniness, melancholy, demoniac frenzy, or even “the silence
of the ultimate appeasement” - to be created ad libitum, using for that
purpose at least all the adjectives of the given language expressing the
emotional properties of objects.’144.
Elders145. heb ik er de aandacht op gevestigd, dat emotieve kwaliteiten nauwelijks
meetbaar zijn - temeer daar ze, zoals Markiewicz ook stelt, tot op zekere hoogte altijd
wel in literaire werken voorkomen. Hoe emotioneel moet een werk zijn, wat is te
weinig, wat is te veel?
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In Smaragd ligt het echter anders: hier komen ze niet voor, en m.i. is dat dan een
heel duidelijk geval waarin men het gedicht dit gebrek kan aanrekenen.
Toch wordt er wel degelijk geprobéérd betrokkenheid in Smaragd te presenteren:
de houding van het gezichtspunt is subjectief. Goed, er komen geen evidente
meerwaarden of chiffren in het gedicht voor, maar het subjectieve 12-14, ingeleid
met o, probeert toch betrokkenheid te suggereren. De vraag moet dus gesteld worden,
waarom deze presentatie niet werkt. Robijn en Delft bv. verraden de betrokkenheid
ook in weinig woorden (resp. 8-10 en pracht), en daar is het wel degelijk overtuigend.
Smaragd zou niet kunnen overtuigen door leemten in de anecdotische informatie
- hoewel het de vraag is of die in een interpretatie kunnen worden aangetoond. Er
ontbréékt namelijk geen materiaal, hoewel het manco aan complexiteit in de

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

442
lineaire structuur misschien als een gebrek zou kunnen gelden. Het probleem kan
daarom misschien beter verlegd worden naar het feit, dat Smaragd dóór dit kennelijk
(maar niet aantoonbaar) gebrek aan emotie geen adekwate respons oproept bij de
lezer. Omdat er in het gedicht geen overtuigende emoties aan de orde komen, roept
Smaragd niet de emotionele ontroering op, die volgens Ingarden146. de oorsprong is
van de esthetische ervaring.
In het kader van evaluatie lijkt me dit een van de moeilijkst bewijsbare kwesties
- want wie zegt dat een andere lezer, die over hetzelfde materiaal beschikt, niet wèl
zou kunnen responderen?
Ingarden is op dit punt weinig duidelijk. Hij stelt, dat de emotie, die onvermijdelijk
de esthetische ervaring begeleidt, opzij moet worden geschoven zonder dat men
daarbij de specifieke esthetische emotie kwijtraakt.147. Hoe men dat echter zou kunnen
bewerkstelligen, wordt niet duidelijk. Ingarden werkt niet met criteria die hij, omdat
ze immers altijd extrinsiek zijn, afwijst. Hij spreekt van intuïtieve aanschouwing van
waarden.148. Hij beschrijft de esthetische waardebepaling, die voortkomt uit het
gerealiseerde esthetische object, als niet-analytisch, maar betrokken op het gehele
kunstwerk en gericht op het unieke ervan. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat
deze totale visie alleen mogelijk is bij lyriek - ook al slaagt Ingarden er niet in
duidelijk te maken hóe dit mogelijk is. Markiewicz geeft een interpretatie van
Ingardens opvatting149. in zijn artikel over Ingarden. Daar lezen we o.m., dat Ingarden
het nodig achtte
‘zu unterscheiden zwischen dem literarischen Kunstwerk an sich und
den durch das literarische Kunstwerk evozierten ästhetischen Emotionen,150.
den generalisierenden Reflexionen, den Amplifizierungen seines Inhalts,
die während seiner Lektüre auftreten sowie den phantasiemässigen
Vorstellungen, die den Leseakt begleiten.’151. En duidelijker nog:
‘Vor allem von Lyrik sprechend, betonte Ingarden mit Vorliebe: “[...] das
lyrische Werk [...] ist unersetzbar gerade in seiner Funktion des
Erschliessens und Aufzeigens von bestimmten, sehr wesentlichen
Zusammenhängen zwischen den extremen Qualitäten, die in den tiefsten
Schichten der menschlichen Psyche und im Schicksal des Menschen
existieren, unersetzbar in seiner Funktion, diese Zusammenhänge
anschaulich verständlich zu machen [...]”. Im Endresultat gelangte er also
zu der Auffassung, dass die wichtigste Funktion der Poesie ein spezifisches
Erkennen ist - ein entdeckerisches Erlebnis und eine mit ihm verbundene
Ergriffenheit sowie ein “Verstehen, das darin transparant wird; Funktionen
also, deren Stellenwert im Leben genauso relevant ist wie der der rein
intellektuellen Erkenntnis, wenn auch anderer Art” [...]’.152.
Voor deze functie van het literaire werk, die een subjectieve instelling van de lezer
vergt, wilde Ingarden zelfs een nieuw, subjectief, begrippenapparaat in het leven
roepen:153.
‘zwischen der forschenden Einstellung, die unbedingte Objektivität,
Distanz, analytisches Vorgehen sowie Identität des Deutlichkeitsgrades
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der verschiedenen Aspekte des Werkes voraussetzt, und der ästhetischen154.
Einstellung, die emotionale Antwort, unmittelbare Nähe der Konkretisation
und Hierarchisierung der verschiedenen Aspekte des Werkes erfordert.’155.
Een dergelijk gezichtspunt opent de weg voor degene die aan het literaire werk
zelf, zoals aan Smaragd, niet kan aantonen waarin het tekort schiet.
Wanneer we stellen dat alles in Smaragd elders (in ‘DK’) ook te vinden is en dat
er niets nieuws in staat, verleggen we in feite het probleem naar ander werk van
Marsman, en evalueren niet meer het gedicht Smaragd.
Wanneer we zeggen, dat in Smaragd geen wezenlijke relatie tussen ‘ik’ en de
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vrouw bestaat, dat er geen menselijk probleem in het gedicht wordt gesteld, doet
zich de moeilijkheid voor dat dit laatste in bv. de ‘Seinen’ ook niet gebeurt, en toch
zijn die veelal wel bevredigend.
Wanneer men zich houdt aan wat Ingarden over de esthetische ervaring zegt, heeft
men het excuus om op omgekeerde wijze te werk te gaan wanneer het emotionele
kwaliteiten betreft: het uitgangspunt is dan niet het literaire werk zelf dat niet
bevredigt, maar de lezer die niet tevreden is en van daaruit moet concluderen dat het
werk in zijn esthetisch-emotieve functie tekort schiet156. - of, natuurlijk, dat de lezer
in zijn realisering tekort schiet. En toch begrijp ik wel waarom Marsman Smaragd
in Paradise regained niet heeft willen opnemen.

2.13 Robijn en de audiovisuele middelen
Omdat de auditieve en visuele structuurmiddelen in de Verzen zelden een belangrijke
structurele rol spelen, werd er in de interpretaties niet meer dan zijdelings op ingegaan.
In één gedicht, Robijn, was dat ten onrechte, omdat auditieve en visuele
structuuraspecten hier niet alleen in hoge mate bijdragen aan de structuur, maar de
totale boodschap van het gedicht van zelfs deze elementen afhankelijk is.
Nu is de moeilijkheid met deze structuurmiddelen, dat geponeerde relaties
onbewijsbaar zijn. De interpretator kan niet veel meer doen dan suggereren - en niet
bewijzen - dat het effect van een bepaald ritme of rijm zus of zo is. Wat hun waarde
betreft zijn deze structuurmiddelen minder zelfstandig dan andere. Men dient ze te
beschouwen als een mógelijke bijdrage tot de totale interpretatie van het gedicht.
In Robijn ligt deze kwestie duidelijker. Wat in de interpretatie niet bleek is nl., dat
de eerste zeven regels van dit gedicht zelf ‘proberen’ qua vorm een robijn te zijn!
Dit effect wordt bereikt met (wat ik kortweg noemen zal) audiovisuele middelen.
Het gedicht bestaat uit twee gedeelten. Dat ze qua materiaal en lyrische situatie
verschillen, bleek voldoende in de interpretatie.
De onbetrokken, neutrale beschrijving van het gelaat in 1-7 contrasteert met de
subjectieve, op een U betrokken, laatste drie regels. Het thema vrouw-edelsteen krijgt
zo op dubbele wijze gestalte. De beschrijving als levenloos object, als een kubistisch
schilderij157. dat uit vlakken en bogen bestaat, en de vorm van een robijn zou kunnen
hebben, werkt vervreemdend. Daarna komt het tegenwicht in de subjectieve regels
met plotseling expressionistisch woordgebruik (meerwaarden, synesthetische
metaforen), regels die tevens refereren aan de kleur, de warmte van de edelsteen.
Robijn is een dubbel-portret.
Vooral in het eerste gedeelte is de ‘vorm’ een perfecte spiegel van de ‘inhoud’.
Ritmisch is 1-7 opgebouwd uit trocheeën, die door hun alternerende metrum per voet
een indruk wekken van verschillende vlakken, die tegen elkaar worden afgewogen:
het ritme vloeit niet, maar hokt. Alle regels tellen vijf voeten. Tweemaal treedt
antimetrie op: in 5 (derde voet) en 6 (ook derde voet). In beide gevallen formeert de
antimetrie geen vloeiend ritme met een aantal onbeklemtoonde lettergrepen na elkaar,
maar juist een scheiding, een cesuur in de regel, die in 5 na de tweede voet ligt en in
6 middenin de derde. Kijkt men naar de andere regels, dan zijn die alle in twee (1-2
en 4 mogelijk in drie) gedeelten te verdelen: 1 na twee voeten: 2 in de tweede voet;
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3 na drie voeten; 4 idem; 7 na twee voeten; een verdeling die bekrachtigd wordt door
het binnenrijm bogen. Ook dit in stukken breken van de regels ‘suggereert’ de vlakken
van een edelsteen. In een aantal regels wordt dit evenwicht in de bouw inhoudelijk
versterkt: zo heeft 5
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twee bijvoeglijke naam woorden, 6 twee werkwoorden. Alliteraties en assonances
dragen ook bij aan deze indruk van evenwicht. In 7 bogen - bedelven worden de twee
helften van de regel allitererend verbonden; in 4 constitueert de alliteratie èn assonance
in val der vlakken een evenwicht tussen beide woorden. Dit evenwicht vindt men in
het rijm terug: a b c b / b c (b) a (het binnenrijm is tussen haakjes geplaatst, en de
dwarsstreep geeft de scheiding tussen de twee zinnen aan). Men ziet: een bijna
volmaakte spiegeling. Op de auditieve en visuele structuuraspecten in 1-7 zijn
inderdaad sommige woorden uit de tekst toepasselijk: de verstechnische structuur is
‘hecht’, het ritme suggereert de val der vlakken, de totale indruk is die van een zeer
overwogen geheel.
Anders is het met de laatste drie regels. Deze rijmen niet, en vertonen ook onderling
geen bepaalde gemeenschappelijke kenmerken. Wel is er klankwerking (assonance
met o en ui), maar onregelmatiger verdeeld, soepeler.
De lengte is ongelijk, het ritme is losser, met vaak twee dalingen voor één heffing:
vervloeiend. De strakte uit 1-7 is hier losgelaten. De verstechnische aspecten
herinneren aan andere emotionele gedichten, als bv. Bloesem.
Wie Robijn naar waarde wil schatten, mag zich uiteraard niet beperken tot de
‘inhoudelijke’ aspecten. Door de audiovisuele middelen wordt de ‘boodschap’ van
het vers gespiegeld, ja krijgt die boodschap op unieke wijze gestalte.

2.14 Blauwe Tocht en de continuïteit
In de interpretaties werden Blauwe Tocht I, II en III behandeld als drie afzonderlijke
gedichten. Aan de drie structuren werd daarmee wel recht gedaan, maar toch blijft
bij een dergelijke optiek een aantal aspecten buiten beschouwing. Om te beginnen
wijst de titel, één titel voor drie gedichten, er al op dat Blauwe Tocht, behalve als
drie gedichten, ook als eenheid moet worden gezien.
Een beschouwing van Blauwe Tocht als cyclus veronderstelt het hanteren van een
heel ander criterium, dat boven de afzonderlijke drie gedichten uitgaat, het criterium
van continuïteit.
De vraag, die hier dan ook naar aanleiding van dit gedicht gesteld wordt, is de
vraag naar de epische structuur. Welk verhaal wordt in het geheel verteld, wordt het
als een samenhangend geheel gepresenteerd en zo ja, welke aspecten van de
afzonderlijke gedichten zijn daar dan voor verantwoordelijk?
Bekijkt men de drie gedichten afzonderlijk, dan staat het eerste het meest op
zichzelf. Dit is ook het sterkste vers. II en III herhalen elkaar (cf. II 21-23) met III
10-16; cf. II 9-18 met III 7-9), maar bezitten elk op zich ook een zekere
zelfstandigheid.
In de interpretaties werd geprobeerd een anecdotische gang van zaken te
construeren in vijf stadia:
1. De verhouding in het verleden (III herheugt, I herinneringsniveau).
Een kwalificatie van deze verhouding: III 15-16.
2. Het kosmische stadium van de ‘ik’ (II 19-12, III 7-9); (de smart van de vriendin
III 6).158.
3. Triomfantelijke nachtelijke terugtocht (III 13-18; III 7-9).
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4. Aankomst in het dorp, zonder vriendin (I niveau van het heden).
5. Avondlijk gesprek bij hun ontmoeting, explicatie, samenzijn (II, III, niveau van
het heden).
Helaas klopt een en ander niet.
Ad 1: de kwalificatie III 15-16 spreekt I nogal tegen, ook de stilte uwer tuinen159.
is moeilijk met de exuberantie van I te rijmen.
Ad 2: in II betuigt de ‘ik’ zijn afkeer van het kosmisch dromen, in III spreekt hij
er positief over.
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Ad 5: ‘episch’ gezien lijkt het vreemd dat in II niet over I (vierde stadium) gesproken
wordt. Bij na elkaar lezen valt op, dat in II de vriendin ‘plotseling’ aanwezig is.
Een ander probleem levert de ruimte: moet men de specifieke ruimte uit I zonder
meer voor II en III aannemen, terwijl daar nergens bevestiging van te vinden is? Uit
een meer ‘epische’ beschouwing van ruimte en tijd blijkt wel, dat hiermee onjuiste
eisen aan de cyclus worden gesteld. Men kan het beste het onderlinge verband veel
losser opvatten door nl. te poneren dat de Blauwe Tocht bestaat uit een drietal
gedichten, waarin de verhouding tussen twee gelieven wordt behandeld in twee
stadia, a: I dat als plaatsbepaling, anamnese (karakterisering van de U) en introductie
van de figuren dient (dit alleen op het niveau van de continuïteit); waarna b: II en III
die verhouding uitwerken aan de hand van de karakterisering van de ‘ik’ en het
zoeken naar overeenkomst (aardsheid).
Er zijn een paar punten waarop wel degelijk continuïteit bestaat. Zo is er de kwestie
van de karakterisering, vooral van de vrouw: de aardsheid van de vriendin die in II
wordt aangeroerd, is al in meerwaarden verbeeld in I. Een ander punt betreft de
‘stroom’-metaforen uit I die terugkeren in III. Ook de herhaalregels in II en III leggen
verband tussen deze twee gedichten.
Afzonderlijk gezien vertonen de verzen wel ‘epische’ trekjes: de herhaling in I,
de vertelafstand in II, de toch wat raadselachtige allusie aan een verleden (dit jaar)
in III. Nu waren het juist die epische trekjes waar de interpretatie van de gedichten
als afzonderlijke gehelen enigszins op vastliep. Mocht het zo zijn, dat de Blauwe
Tocht als geheel door juist díe trekken een hechte samenhang vertoont, dan zou het
gedicht zowel lyrisch als episch aan het criterium van structurele consistentie voldoen.
Maar hierboven is al gebleken, dat dit niet het geval is. Er zijn te veel herhalingen,
er is geen duidelijk anecdotisch geheel, er blijven onintegrabele aspecten, vanuit
welke hoek men het ook bekijkt. Noch als drie lyrische gehelen, noch als één episch
gedicht, noch als een combinatie van beide gezien, bevredigt de Blauwe Tocht
volkomen.
Concluderend dient dus te worden gesteld dat de Blauwe Tocht te veel epische
trekken vertoont om de cyclus als volledig lyrisch te zien: er is continuïteit - maar
aan de andere kant zijn er teveel dingen die niet kloppen om deze continuïteit als
criterium bij de beoordeling van het gedicht als cyclus te kunnen laten gelden. De
Blauwe Tocht is noch één geheel, noch drie zelfstandige gedichten - hoewel ik wat
de zelfstandigheid betreft voor I graag een uitzondering wil maken.

2.15 Invocatio en de schemer
Invocatio is één van de gedichten, waarin chiffren voorkomen, en stelt ons daarmee
voor een principieel probleem; in hoeverre is materiaal uit andere verzen van dezelfde
dichter bij interpretatie en evaluatie toelaatbaar?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst stilstaan bij het chiffre
zelf. Welke plaats neemt het in in het gedicht, waar hoort het bij? Op welk niveau
ligt het? Kunnen we het chiffre als materiaal beschouwen, evenals andere woorden?
Het antwoord luidt ja en nee. Het chiffre is geen materiaal op de wijze waarop andere
woorden materiaal zijn. De betekenis van het als chiffre gebruikte woord is immers
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niet toepasbaar. Het chiffre is geheimtaal; in gwone taal wordt het chiffrewoord niet
met de in het gedicht geactueerde waarde aangetroffen, het woordenboek helpt ons
niet op weg.
Toch is het chiffre in zoverre wel materiaal, dat de waarde pas geactueerd wordt
in het gedicht. De waarde van ‘schemer’ bij Marsman staat niet bij voorbaat vast:
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per gedicht moet, wanneer het aangetroffen wordt, eerst worden onderzocht of er
überhaupt sprake is van een chiffre.
Voor de dichter, i.c. Marsman, is het chiffre wel materiaal, een bouwsteen evenals
andere woorden. De interpretator moet het chiffre ook als materiaal beschouwen,
maar als typisch literair materiaal. Zo zijn bv. auditieve en visuele structuurelementen
ook literair materiaal, in spreektaal komen ze (althans met dezelfde functies) niet
voor.
Toch ligt ook hier weer een verschil. Het chiffre is geen literair materiaal op het
niveau van de vormgeving, als rijm en ritme, maar op het niveau van het woord! Wat
is namelijk het geval? Het chiffre is niet op andere wijze dan woorden met geactueerde
spreektaal-betekenis met de overige woorden in de context verbonden.
Wanneer in Invocatio 12 staat waardoor de hartslag van den schemer waart, wordt
schemer niet op principieel andere wijze met hartslag in verband gebracht dan
wanneer er een ander woord had gestaan.
Is het chiffre dan soms materiaal zoals de metafoor materiaal is? Ik zou niet graag
met stelligheid willen beweren dat een chiffre een metafoor is. Beschouwen we
schemer (Invocatio 12) als metafoor, en dan natuurlijk als directe metafoor (er is
geen subject), wat zijn dan in dat metaforische woord de betekenisaspecten die in
eerste instantie moeten worden uitgeschakeld en welke zijn toepasbaar?160.
Bij een echt chiffre zijn juist géén betekenisaspecten toepasbaar. Is het dan soms
een metafoor waarin alleen de niet-toepasselijke betekenisaspecten functioneren?
Nee, want hoewel van het woord schemer wel degelijk iets in de tekst functioneert,
heeft het juist niet met de conventionele betekenis te maken. Daar staat tegenover,
dat de context wèl vaak de waarde van een chiffre kan helpen ontraadselen.
Helpt de context bij de bepaling van de waarde van een chiffre op dezelfde wijze
als bij ‘gewone’ woorden? Nee, bij andere woorden gaat het erom welke
betekenisaspecten toepasselijk zijn,161. ‘gewone’ woorden worden door de context
specifiek gemaakt. Bij een chiffre moet éérst uit de context blijken dat geen
betekenisaspect toepasselijk is, m.a.w. dat we hier met een chiffre te maken hebben;
en in de tweede plaats welke geheime betekenis(sen) het chiffrewoord actueert.
Bij een chiffre zijn dus voor de interpretator twee stappen vereist. Net als bij de
metafoor.
Aangezien de verhouding tussen context en chiffre dezelfde is als tussen context
en metafoor, lost het misschien de theoretische problemen op wanneer we het
chiffrewoord beschouwen als een ‘privé’-metafoor, of een ‘vaste’ metafoor. We
moeten nl. ook rekening houden met de overgangsgevallen: meerwaarden hebben
wel degelijk een expliciet metaforisch karakter, aangezien van een woord met
meerwaarde een aantal betekenisaspecten wel, en een aantal niet kan worden
toegepast. En in de gevallen waar het chiffrewoord adjectivisch is, bv. Invocatio 15
schemerende glanzen, is het makkelijker om er een metaforisch karakter aan te
onderkennen, omdat van een subject (glanzen) kan worden gesproken.
Welke rol speelt de context nu in Invocatio ten opzichte van de ontraadseling van
het chiffre? Een tweeledige. Invocatio helpt de waarde van schemer en schemerende
bepalen, enerzijds door parallellen, anderzijds door contrasten. ‘Schemer’ wordt hier
nl. met de vrouw verbonden. De parallellen waar ik op doel, zijn de andere woorden
die in verband met de vrouw (als attributen of eigenschappen) worden genoemd:

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

uwer haren mantel, uw donker, uw venster - in den nacht, heuvelflanken, de schaduw
van uw bloed, bedauw, glanzen, zachten moed, enz. Woorden als donker en schaduw
liggen qua betekenis al in de buurt
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van schemer! De andere attributen actueren de notie ‘bescherming’ (uwer haren
mantel), ‘lichamelijke aardsheid’ (bedauw, heuvelflanken) en ‘zachtheid’, ‘gave
troostende kracht’ (glanzen, gord - zachten moed). Door de parallelle woorden komt
men tot een parafraserende interpretatie van schemer als ‘aards, vrouwelijk, troostend,
beschermend, lichamelijk, koel, krachtig, weldadig, rustig’.162.
Dezelfde noties worden geactueerd door de woorden die aan schemer en
schemerende tegengesteld zijn: wilde, licht, dag, geslagen, angst, blindelings bezetene,
zon, verdroogde vlammen enz.
Dit niveau163. is eenvoudiger te interpreteren, hier zijn minder metaforen en
meerwaarden: de tegenstelling tussen de blindelings bezetene van zon en de weldadige
koele aardse vrouw geeft de interpretator ruimschoots aan wijzingen om de
chiffrewoorden te ontraadselen.
Is er nu nog materiaal uit andere verzen nodig?164. Nee, temeer daar in andere
gedichten de waarde door de daar aanwezige context wel enigszins anders kan liggen.
Zo wordt schemering in Wacht verbonden met wind, terwijl ‘wind’ in Invocatio toch
niet kan worden geactueerd. In Invocatio hoeft dus geen gebruik gemaakt te worden
van materiaal uit andere gedichten, maar zou het toelaatbaar zijn als het wel moest?
M.i. is het wel toelaatbaar, juist omdat, zoals hierboven is betoogd, het chiffrewoord
literair materiaal is. Van ander literair materiaal, bv. literaire conventies uit de periode,
heeft men óók kennis alvorens men interpreteert, en men heeft die kennis nodig om
adekwaat te kunnen interpreteren. Een chiffre is ook een conventie. Chiffregebruik
op zichzelf is een literaire conventie als een andere. Het gebruik van een bepaald
chiffrewoord is een persoonlijke conventie van de dichter: maar daarmee niet minder
literaire conventie!165.

2.16 Madonna en de ‘intentional fallacy’166.
Madonna blijft, zoals in de interpretatie bleek, enigermate onbevredigend door de
raadselachtige, maar binnen het gedicht dwingende, interpretatie van wij als ‘twee
gelieven’.
Veel eenvoudiger en krachtiger zou het vers nl. zijn, wanneer met wij ‘alle mannen’
zou worden bedoeld, die in dit gedicht de troostende kracht van de vrouw bezingen.
Nu wordt wij te weinig uitgewerkt, er wordt verder over de gelieven geen informatie
verschaft: het gedicht opereert met de complex uitgewerkte tegenstelling wij-madonna,
maar wat we verder met dat wij aan moeten weten we niet, daarvoor blijft de zaak
te vaag.
Het hele argument berust op ruilen 8, dat nl. twee en niet meer personen
veronderstelt. De andere mogelijkheden die zich t.a.v. wij voordoen, worden
voornamelijk door ruilen onintegrabel. ‘Wij’ zou een variant van ‘ik’ kunnen zijn,
als het gedicht niet in elkaar 7, ons en ruilen 8 en gemeenen 14 dan tevens een ander
wij veronderstelde, ‘ik’ en madonna. Dit laatste wij impliceert dan het eerste wij (=
‘ik’) en de aangesproken figuur. Maar het is onaannemelijk, dat wij nu eens dit en
dan weer dat zou moeten betekenen, en bovendien wordt het net van tegenstellingen
tussen wij aan de ene en madonna aan de andere kant, zo niet effectief.
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Evenmin kan wij staan voor ‘ik en madonna’: de eerste regel spreekt dit al tegen,
deze interpretatie is onmogelijk. Plausibeler lijkt het, wij op te vatten als ‘wij mannen’.
ruilen 8 zou dan echter impliceren dat met elkaar 7 en ons 8 toch ‘wij èn madonna’
zou zijn bedoeld, dus weer twee verschillende ‘wij's’.
Ondanks dit struikelblok, maakt deze interpretatie een zinniger indruk dan de
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mijne, met de vaagblijvende, op zichzelf functieloze twee gelieven. Adekwate
realisering van alle onderdelen van de tekst levert dus een interpretatie op, die minder
gaaf is dan wanneer men over een paar details zou kunnen heenlezen. De discrepantie
is m.i. te wijten aan een slordigheid van Marsman. Het lijkt me uitermate
waarschijnlijk dat Marsman wel degelijk met wij ‘wij mannen’ bedoelde. Het beeld
van de madonna is dan ook meer consistent met de vrouwefiguur uit de andere
gedichten in ‘Droomkristal’ dan in mijn interpretatie, waar het godsdienstige element
noodgedwongen meer nadruk krijgt: gelieven tegenover een madonnafiguur
constitueren een religieuzer soort aanbidding dan wanneer het alleen om ‘wij mannen’
zou gaan, waar het woord madonna tot op zekere hoogte letterlijk te nemen is:
‘madonna’ Madonna stelt ons hier voor een lastig probleem. Welke interpretatie
moeten we kiezen? De interpretatie die de tekst tot in alle onderdelen recht doet, of
de interpretatie die, afgezien van een kleine slordigheid, een gaaf geheel oplevert
waarin de geponeerde tegenstellingen effectief werkzaam zijn?
Over Marsmans intentie t.a.v. Madonna is mij niets bekend. Beardsley en Wimsatt
schrijven:167. ‘To infer the author's intention from internal evidence presupposes that
the actual and the intentional meanings coincide; but when there is no external
evidence the critic cannot determine whether they coincide or not.’
Toch doet zich hier de paradoxale situatie voor, dat uit een gedicht waarin die
intentie niet verwezenlijkt is, wel blijkt welke intentie de dichter had! Natuurlijk kan
ik deze intentie niet bewijzen: ‘A work may indeed fall short of what the critic thinks
should have been intended, or what the author was in the habit of doing, or what one
might expect him to do, but there can be no evidence, internal or external, that the
author had conceived something which he did not execute.’168. In Preminger lezen
we expliciet: ‘Original i[ntention] and achieved i[ntention] are not the same thing,
and in most instances there is probably a considerable discrepancy.’169.
Ik bespreek deze kwestie omdat hier, zelfs voor hen die zich, zoals ik, principieel
op het standpunt stellen dat alleen ‘achieved intention’ relevant is, de verleiding
bestaat de aantrekkelijke interpretatie die een bevredigender gedicht oplevert, te
kiezen, en de moeilijkheden in de tweede strofe af te doen met ‘slordigheid van
Marsman’.
Des te nadrukkelijker wil ik dit stellen, omdat hier blijkt waartoe Marsmans
slordigheid kan leiden.
Voordat ik het woord voor woord interpreteerde, vond ik Madonna een mooier
gedicht dan nu. Het is bij veel gedichten uit de bundel verleidelijker te reconstrueren
‘wat de dichter bedoeld heeft’, dan om het volledige en dan vaak inconsistente netwerk
van relaties in het gedicht in een interpretatie bloot te leggen. Wanneer Empson
betoogt, dat een gedicht niet stuk gaat door analyse,170. heeft hij gelijk - mits het
gedicht de analyse kan verdragen.
Toch is er niet onderuit te komen dat (met alle daarin impliciete reserves uiteraard)
alleen de gedichten zelf uitgangspunt mogen zijn voor interpretatie en evaluatie.
‘Achieved intention’ is het enige criterium waarop we ze mogen beoordelen, ‘original
intention’ doet voor de interpretatie niet ter zake. ‘The author's supposed or avowed
i[ntention] must not be permitted to intrude or modify our interpretation of his
achieved intention. The avowed intention of the author and/or the private history of
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his work provide clues to the critic for interpreting the work, but not the ultimate
grounds for evaluating it.’171.
Naar dit criterium gemeten, schiet Madonna evaluatief gezien te kort. Over een
hypothetische variant waarin de tweede strofe weggelaten was, zou nog gepraat
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kunnen worden, maar zoals de zaken nu staan, is het gedicht slachtoffer van Marsmans
slordigheid.

2.17 Das Tor
Das Tor werd ‘geëvalueerd’ tesamen met Bloei, in paragraaf 2.5 van dit hoofdstuk.

2.18 Nachttrein en de reuk van het kwade
Nachttrein stelt ons voor een probleem, dat zich zelden in poëzie zal voordoen. Het
doet namelijk een broep op onze ethische maatstaven, het vraagt om een morele
veroordeling.
Wanneer Hermans voor het gerecht gedaagd wordt in verband met anti-katholieke
uitspraken in Ik heb altijd gelijk, wanneer (Van het) Reve hetzelfde overkomt naar
aanleiding van de ezeltjes-episode, kortom wanneer een schrijver beschuldigd wordt
omdat een van zijn figuren zich uitlaat op een wijze, die minderheidsgroepen zou
kunnen kwetsen, dan oordelen wij en de nederlandse justitie ergocentrisch: men mag
de auteur niet identificeren met uitspraken die zijn creaties doen. En gelukkig maar.
Waarom roept Nachttrein dan toch weerzin op? Identificeren we de ik met Marsman,
die het dan kennelijk niet zo op joden begrepen heeft? Zou het probleem in een
gedicht anders liggen dan in een roman, omdat poëzie door het korte, bondige karakter
geen mogelijkheid tot relativeren biedt en de mening van het lyrisch ik wel moet
samenvallen met de mening van de dichter zelf? Mag lyriek wel verwerpelijk genoemd
worden op grond van gepresenteerde vooroordelen, maar proza niet?
Mij lijkt dit geen bevredigend standpunt. Als men in dergelijke gevallen proza
ergocentrisch beoordeelt, moet men het lyriek ook doen. De ik in Nachttrein mag
niet met Marsman geïdentificeerd worden. Niet Marsman, maar Nachttrein, intrinsiek,
maakt aanspraak op ons morele oordeel.
Allereerst moet dan worden gezegd, dat het woord ‘jood’ in 1922 andere
connotaties had dan wij nu wel plezierig vinden.172.
Wanneer we kijken in de Van Dale uit die tijd, vinden we bv. het werkwoord
‘joden’ dat ‘sjacheren’ betekent; ‘jodenfooi’ voor ‘geringe, onbeduidende fooi’; de
uitdrukking ‘het lijkt wel een jodenkerk’ ‘gezegd wanneer allen tegelijk spreken of
door elkaar roepen’; en bij het woord ‘jood’ zelf:
‘belijder van den Israëlietischen godsdienst: de Joden woonden eertijds
in Palestina; een Portugeesche jood.: - de wandelende jood, legendarisch
persoon, die veroordeeld zou zijn tot het einde der wereld rond te dwalen
zonder ooit rust te vinden; - (vaak in ongunstige zin en als scheldwoord)
oude, vuile jood!; - nu is hij aan de joden overgeleverd, in handen van
onbarmhartige menschen gevallen; dat kan nog geen jood uithouden (dus
ik nog veel minder), dat is niet uit te houden; - dat kan een jood niet uit
elkaar houden, en die is nog wel zoo geslepen; geen jood kan er uit wijs
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worden; - woekeraar, afzetter, bedrieger; ik zou bij zoo'n jood niet willen
koopen.’
Men ziet, weinig fraai allemaal. Wanneer we in Nachttrein gaan onderzoeken
welke rol het woord jood speelt, moeten we dus wel bedenken dat ongunstige
betekenisaspecten in 1922 min of meer gewoon waren.
Het woord jood (Nachttrein 5) staat aan het eind van een regel, wordt door het
enjambement gereleveerd en tevens door het ritme. Van de jood worden expliciet
twee dingen gezegd: wien slaap den mond spalkt 6 en hij riekt naar het kwade 7.
Impliciet wordt hier nog iets aan toegevoegd in ik echter ben de vriend der
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diamanten duisternis 8: het echter zet ik en jood in tegenstelling.
Deze drie regels leveren op zichzelf nogal wat moeilijkheden op. 6 is de
eenvoudigste: het opgeroepen beeld is weinig fraai, maar mensen schijnen nu eenmaal
vaak in treinen in slaap te vallen.
hij riekt naar het kwade is, met een forse hoeveelheid goede wil, desnoods wel op
te vatten als slechts toepasselijk op déze jood en niet op joden in het algemeen. Maar
wat moeten we dan met 8?
Wat voor tegenstellingen worden in het gedicht tussen jood en ik geponeerd? ik
echter impliceert ‘hij niet’. De jood is géén vriend der diamanten duisternis. Dat
diamanten positief moet worden opgevat, bewijst vriend. Is de jood een vijand van
de diamanten (‘heldere, doorzichtige’) duisternis, of is de jood wel een vriend van
de duisternis maar niet van de diamànten duisternis? Beide mogelijk heden
karakteriseren de jood negatief. In de interpretatie koos ik de tweede.
We proberen het nog eens, we vervangen jood door een neutraal woord: mijn gezel
is een man / wien slaap den mond spalkt / hij riekt naar het kwade / / ik echter ben
de vriend der diamanten duisternis.
Wat levert deze ‘variant’ op? Niets, het gedicht wordt plotseling onbegrijpelijk.
diamanten wordt raadselachtig; waar mondt de nacht 9 sluit nergens meer bij aan.
Het blijkt dat het woord jood een centrale functie vervult. Het staat voor een
complex van aan de ik tegengestelde eigenschappen, die binnen de context niet (of
minder) begrijpelijk zijn als jood vervangen wordt door een ander woord. Het woord
jood heeft symbolische waarde in Nachttrein.
Alleen dàn ontstaat er een zinvol geheel van tegenstellingen, wanneer we jood
opvatten als symbolisch voor het kwade. Twee soorten duisternis spelen een rol: de
diamanten duisternis waar de ik bevriend mee is, en de andere duisternis, de knellende,
beklemmende duisternis waar de jood het zo goed mee vinden kan dat hij rustig zit
te slapen! Alleen binnen déze opvatting wordt de herhaalde regel 4 en 9 waar mondt
de nacht? zinvol. In 4 is het een vraag die gesteld wordt naar aanleiding van
beklemmende, angstige gevoelens in de trein in de tunnel van de nacht. Maar na 5-8
wordt de vraag nogmaals gesteld, nu beladen met de in 5-8 geponeerde tegenstellingen
tussen goed en kwaad en de twee soorten duisternis: de trein wordt het noodlot, ten
doode 3 staat er ten slotte ook niet voor niets. Nachttrein gaat over het noodlot in de
kwade betekenis van het woord, en de centrale functie wordt vervuld door de jood.
Zo is het dus structureel aantoonbaar dat jood hier symbolisch staat voor het
‘noodlottige kwaad’. Alleen voor wie bereid is dat woord op te zadelen met een groot
aantal negatieve betekenisaspecten, wordt het gedicht überhaupt pas begrijpelijk.
Het gedicht veréist bevooroordeeld denken.
En dat is het grote verschil tussen Nachttrein en Ik heb altijd gelijk e.d. Hier treedt
niet binnen de fictie een ‘ik’ op dat bevooroordeeld is - hier is ‘de fictie zelf’ tot
gestructureerd vooroordeel geworden. Nachttrein is een verwerpelijk gedicht.173.

2.19 Berlijn en de ‘wechselseitige Erhellung’
Er zijn drie redenen om naar aanleiding van Berlijn de relatie tussen poëzie en
schilderkunst te bekijken.
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De eerste reden is natuurlijk de directe allusie in het gedicht zelf:
als een blauw paard van Marc in 't luchtgareel 7.
De relatie tussen Marsman en de expressionistische schilders wordt uitvoerig
behandeld door Lehning.174. Hij schrijft o.m.:
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‘Marsman's kleurensensitiviteit is vermoedelijk versterkt door de omgang
met De Winter. In een van zijn vroege gedichten, De twee schilders, uit
het voorjaar van 1919, zegt Marsman: “Mij is het leven kleur” en in het
Zelfportret van J.F. noteert hij: “Ik onderging en zag ook de wereld niet
als een schilder, maar ik zag en ervoer kleuren, ruimteverhoudingen, als
schakeeringen van één atmosfeer, die ik als totaal onderging.” Hij voelde
ook een sterke affiniteit tussen kleuren en klanken.’175.
Het wordt hierdoor aannemelijk, dat Marsman, wanneer hij een kleurwoord gebruikt
(blauw 7, geel 9), daar dan feitelijk een kleur mee wil oproepen.176.
Het is vrij moeilijk iets over de relatie die tussen poëzie en beeldende kunst in het
algemeen kan bestaan, te weten te komen. Wat het expressionisme betreft, is er
feitelijke informatie genoeg - zo werkten dichters en schilders nauw samen in de
Sturm-activiteiten, zo zijn er dubbele talenten (Kandinsky); zo schreef Marsman een
artikel over Franz Marc in 1922,177. zo is bekend dat hij een tentoonstelling van Marcs
werk bezocht, ook in 1922.178.
Lehning brengt de regel in Berlijn in verband met Marcs ‘Turm der blauen
Pferde’.179. Het gedicht verwijst echter niet naar een specifiek schilderij, er staat een
blauw paard. M.i. kan er meer uit de allusie worden gehaald dan een verwijzing naar
een schilderij. Marsman zelf zegt over Marc: ‘Als hij een paard schildert (paarden
en herten, alle dieren wel, hadden zijn bizondere liefde), gaat het niet om zijn visie
van het paard, maar om de visie die het paard van de natuur heeft. Hij heeft inderdaad
den droom der dieren (diep) gedroomd.)’180.
Welke functie heeft Marcs paard nu in Berlijn? De regel is een vergelijking: maar
schokkend steigert ze den hemel in / als een blauw paard van Marc in 't luchtgareel.
De stad gedraagt zich dus als een paard van Marc: het gaat om de visie die Berlijn
‘van zichzelf heeft’, het gaat om het autonome karakter van Berlijn, en niet alleen
om de allusie.
Hadermann spreekt van een ‘vehicle’,181. waarmee hij bedoelt
‘a creature or object into which the creative self [sc. van de
dichter/kunstenaar] is intuitively projected and whose topographic situation
orders and conditions the structure of the poem, novel, play, or painting’.
Een van de voorbeelden die Hadermann van een dergelijk ‘vehicle’ geeft,
is ‘the animals of Marc, whose movements are echoed by the lines
surrounding them. The function of such a vehicle is to activate space in
the sense of subjective emotion, or, to express it more plainly, to justify,
through an “explicative” presence, the expressive distortion to which the
evoked objects are subjected.’182.
In feite doet Marsman in Berlijn met de stad wat Marc volgens Hadermann met
het dier doet: de dynamiek van de in de ruimte omhoogsteigerende stad wordt
vergeleken met, verklaard door, geëchood in een blauw paard van Marc in 't
luchtgareel. Marsman onderstreept een expressionistische techniek (de ruimte echoot
de beweging van de stad) door te refereren aan eenzelfde techniek, door Marc in zijn
schilderijen gebruikt. Marcs blauwe paard echoot in Berlijn de beweging van de stad,
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evenals de contouren in zijn schilderijen de beweging van de dieren echoën
(luchtgareel). Met deze achtergrond blijkt de referentie aan Marc een tamelijk
geraffineerd effect in het gedicht te hebben.
Maar er is nog een reden om Berlijn met de schilderkunst uit de periode in verband
te brengen. In de interpretatie werd er op gewezen, dat de ruimte in dit gedicht een
tweedimensionaal effect heeft, onder meer door de gesuggereerde kijkrichting: naar
boven 1-3, naar beneden 4-5, van beneden naar boven 6-7, naar beneden 8, naar
boven 9.183.
Door een dergelijk tweedimensionaal effect ‘probeert het gedicht op een schilderij
te lijken’, hetgeen vergelijking van de twee verschillende kunstvormen rechtvaardigt.
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Wellek en Warren184. zien niet veel heil in een ‘wechselseitige Erhellung’. Teesing
daarentegen meent dat vergelijking wel degelijk een nieuw gezichtspunt op zou
kunnen leveren.185. Hij maakt een onderscheid tussen materiaal, dat in alle kunstvormen
verschillend is en niet esthetisch, en structuur - die echter in hoge mate van het
gehanteerde materiaal afhankelijk blijkt te zijn. De gemeenschappelijke gronden
vindt Teesing met behulp van Ingardens lagen, waarvan de hoogste drie (weergegeven
objecten, het standpunt van waaruit de wereld wordt gezien, en de metaphysische
kwaliteiten) in alle kunsten voorkomen. Zo biedt bv. de ruimte186. een basis voor
vergelijking.
We zagen boven al dat Marsman welbewuste tweedimensionale ruimte-effecten
bewerkstelligt in Berlijn. Is dit ruimte-effect voldoende grond om het gedicht met
een schilderij te vergelijken? Ik meen van niet. Datgene wat in Berlijn in de
tweedimensionale ruimte getoond wordt, kan nl. op een schilderij nooit zichtbaar
gemaakt worden. Het struikelblok is de metaforiek, die in het gedicht een belangrijke
functie heeft. Hoe een stad op een doek weer te geven als een half ontverfde vrouw?
Om nog maar te zwijgen van de complicaties die de reeks metaforen in 1-3 bij
hetzelfde subject morgenlucht opleveren. Metaforen laten één object op twee manieren
zien, verf daarentegen kan wel degelijk smoezeligheid suggereren maar niet meer
dan dat. Hierin heeft het gedicht meer mogelijkheden dan een schilderij. Er is nog
een ander aspect aan deze zaak, nl. de betrekkelijke en subjectieve mate van
‘Bildlichkeit’ van de woorden.187. Een dichter kan door middel van kleurgebruik en
synesthesie ‘schilderachtige’ effecten bereiken.188. Maar bij mij in ieder geval, roept
het woord blauw of geel niet noodzakelijkerwijs de kleur op, om nog maar te zwijgen
van de nuances: welke tint blauw precies, en okergeel of bleekgeel? Een kleurwoord
is niet even direct en specifiek als een kleur - daarin heeft de beeldende kunst meer
mogelijkheden dan het gedicht.
Een derde reden om Berlijn naast de beeldende kunst te leggen, ligt in het streven
van de expressionisten zelf om weliswaar andersoortig materiaal op eenzelfde wijze
te hanteren. Woorden en ritme zouden in poëzie kunnen worden gebruikt zoals de
schilder kleur en vorm gebruikt. Lehning meent: ‘Zoals de kleur der expressionistische
schilders niet meer aan de dingen der buitenwereld eigen is, zo krijgen de woorden
in de expressionistische lyriek een geheel nieuwe geladenheid.’189. En: ‘Met de gehele
moderne beeldende kunst heeft het expressionisme gemeen, dat de
verschijningsvormen van de ons omringende realiteit door innerlijke ervaring worden
vervangen: de werkelijkheid wordt gedeformeerd, ontleed, gedecomposeerd, om ze
opnieuw te vormen door creatieve fantasie.’190. Hadermann zegt ongeveer hetzelfde:
‘On the structural level, one can observe, in numerous instances, an elimination of
anecdotal details and euphonic embellishments. [...] It is perhaps no coincidence that
many of the most valid examples of Expressionist art are to be found in the medium
of woodcuts or linotype engravings.’191. Weisstein spreekt naar aanleiding van poëzie
en schilderkunst over ‘distortion’, van vorm en kleur aan de ene, van ‘syntactical
distortion’ aan de andere kant.192.
Deze historische verbanden zien er op papier allemaal prachtig uit, maar in feite
doen ze niet méér dan een gemeenschappelijk streven van de respectieve kunstenaars
aanwijzen: het gedicht komt er niet dichter door bij het schilderij te staan. Wel zijn
de bovenstaande citaten karakteristiek voor Marsmans wijze van dichten in de
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stedengedichten. Hij reduceert inderdaad, door middel van het detail, het onderwerp
tot het essentiële of typische. Wat Hadermann naar aanleiding van mensen opgemerkt,
geldt voor Marsman (en Marc) ook voor de stad (en het dier):
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‘It is a truism to say that most of the Expressionists are immediately
recognizable by their expressive distortion of reality. In their works the
human form is hollowed out, schematized around a detail which reduces
it to the essential or the typical.’193.
Berlijn wordt gekarakteriseerd met een paar details, morgenlucht, staden zon; het
gaat om het essentiële dat hier het smoezelige en dynamische is; de zon is geel.
Marsman zelf heeft gezegd ‘dat de moderne dichter de natuur en de schijn wantrouwt
en haar daarom doorboort op zoek naar de kern: hij neemt geen foto's van de
werkelijkheid, maar röntgenfoto's van het innerlijk organisme.’194.
Na deze overwegingen moet worden vastgesteld, wat de relatie tussen gedicht en
schilderij nu bijdraagt aan een evaluatie van Berlijn. Ondanks de problematische
aard van de relatie kunnen we wel degelijk van een bijdrage spreken. De vergelijking
van gedicht en schilderij opent de ogen voor een aantal specifieke vormeffecten: de
techniek van Marc, het tweedimensionale ruimte-effect, de kleurwoorden, de details
die het essentiële van de stad aangeven. Hierdoor fungeert het gedicht in zijn geheel
als een allusie aan een andere, geschilderde werkelijkheid - met het gevolg dat de
bestaande stad Berlijn irreëler wordt gepresenteerd. Kennis van de relatie tussen
gedicht en schilderkunst voegt iets toe aan het totale effect van het gedicht Berlijn.195.
De ‘wechselseitige Erhellung’ verklaart Berlijn niet, maar verheldert het gedicht
inderdaad.

2.20 Hiddensoe en de buiten-literaire hulpmiddelen
Volgens de interpretatie van Hiddensoe moet bronzen boot 1 worden opgevat als
metaforisch voor het eiland Hiddensoe.
Wie op de kaart kijkt, ziet het meteen: het eiland heeft de vorm van een boot. Dat
Marsman zelf Hiddensoe als een boot zag, blijkt overigens uit een brief, die in het
herdenkingsnummer van Criterium staat afgedrukt, en waarvan ik het begin citeer:
‘Kloster auf Hiddensoe/den 24sten Juli 1921
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 wereld verkantelt: pijler het
ruim).
Zeldzame strandvlakken, smal en verschuivend, 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
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zijn masttop (den toren, vermoedt ge) land in het zicht: de kusten van
Rügen en Mön.’196.
Me dunkt, als ooit de ontstaansgrond van een gedicht in de werkelijkheid te vinden
is, dan hier in deze brief.
Beelden uit de brief zijn in het gedicht ook te vinden:
bronzen in de eerste regel van de brief naast Hiddensoe 1 Bronzen;
Schip in de brief naast boot 1; de sprong van de hoogten naast de sprong / uwer
flanken; zwaard, dat de zon doorvlijmt naast stoot / een mes / in den nacht.
De literatuurhistoricus zou ongetwijfeld graag willen weten, wat eerder ontstond,
de brief of het gedicht. De brief is gedateerd: 24 juli 1921.
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Lehning geeft als ontstaansdatum voor het gedicht 1922. In Lehnings lijst wordt de
naam van het gedicht197. vergezeld door een sterretje, hetgeen betekent dat Lehning
het in handschrift bezit. Volgens Lehnings lijst van brieven198. stuurde Marsman hem
op 24/7 - 1921 post uit Hiddensoe. Daarvóór staat aangegeven een brief van 19/7 uit
Berlijn; op 4/8 komt er weer een brief uit Berlijn, en via Harzburg (8/8), Wernigerode
(9/8) belandt Marsman in augustus weer in Berlijn: de laatste brief daarvandaan
dateert van 27/8. In september is Marsman weer in Zeist.
Ik vermeld deze plaatsen erbij, omdat de bovengeciteerde brief aan Houwink óók,
zij het minder expliciet, parallellen heeft met de gedichten Berlijn en Nachttrein.199.
Deze gedichten staan bij Lehning ook als uit 1922 geklassificeerd. Er zijn
aanwijzingen, dat de brief aan Houwink ouder is dan het gedicht. Allereerst een
psychologische: zou een schrijver pal na het ontstaan van een werk dezelfde
woordkeus, dezelfde beelden gebruiken in een brief? Het is minder waarschijnlijk
dan het omgekeerde. Een tweede argument levert de volgende brief aan Houwink200.
van 31 juli 1921 uit Berlijn, waarin Marsman schrijft:
‘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 worgt ze mij, mogelijk splijt
mijn gang, springende wig, beklemming der knieën, mogelijk heersch ik
ook hier), maar mijn liefde is meer van de aarde nog, van de beek, van de
bloem...’
Als Marsman toch, ondanks zijn toenmalige ervaringen, geprobéérd had ‘het lied
van de stad’ te schrijven, dan had hij het er hier wel bij vermeld.201. We kunnen daarom
gevoeglijk aannemen, dat het ontstaan van het gedicht Hiddensoe volgt op dat van
de brief. De brief legt een relatie tussen Hiddensoe en de werkelijkheid. De vraag is
nu, in hoeverre deze relatie essentieel is voor het gedicht? Welke kennis van de
werkelijkheid is nodig of kan toelaatbaar worden geacht voor interpretatie van het
gedicht?
Mijns inziens mag de brief, behalve als biografische informatie, weinig met het
gedicht van doen hebben. Toegegeven, dat de boot metaforisch voor Hiddensoe is het wordt door de brief bevestigd - maar we hebben de brief als bijkomend
interpretatiemateriaal ter verklaring allerminst nodig. Dat Hiddensoe een eiland is,
vertelt ons de encyclopedie, de vorm van het eiland vindt men in de atlas: dat met
bronzen boot het eiland Hiddensoe wordt bedoeld, is ook zonder brief wel duidelijk.
En gelukkig maar, anders zou de interpretator afhankelijk zijn van toevallig
biografisch materiaal dat even goed wèl als niet aanwezig en vindbaar zou kunnen
zijn. Biografisch materiaal kan verhelderen, maar mag niet verklaren. Anders is het
gesteld met geografisch materiaal.
Dit probleem doet zich in alle stedengedichten voor, zij het in sommige acuter dan
in andere. Als we niet zouden weten dat er grachten zijn in Delft en Amsterdam,
komen we er in de gedichten met die titels wel achter. Anders ligt het bij Bazel, waar,
zoals men zich uit de interpretatie herinnert, uit het gedicht van die naam niet valt
op te maken of heuvlen van licht dan wel wallen metaforisch is, en of is in de stad
is een fort überhaupt een metafoor constitueert. Een analoge kwestie treffen we aan
in Potsdam bij de droge zandsteendoorsnee van het licht, dat zou kunnen refereren
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aan een zandstenen brug die zich in de stad bevindt. Dit soort informatie is in
naslagwerken te vinden.
Hoe zou Hiddensoe eruit zien als we niets van het eiland wisten? Nu heeft Bronzen
anecdotische, boot metaforische waarde. Dàn zou boot anecdotisch moeten worden
opgevat: ‘er is een boot’, Bronzen zou van die boot de kleur
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aangeven: ‘donkergroen, goudbruin’. Deze boot zou dan de aangesproken persoon
zijn, en niet het eiland. Het hele gedicht zou een anecdotisch thema hebben: een
bepaald beeld doet zich aan de impliciete ik voor, een bepaalde scène speelt zich op
het eiland af: er is een boot, die met nacht, maan en water een agressief aandoende
kleur- en vlakverhouding constitueert. De titel hàd niet Hiddensoe hoeven zijn: dit
gebeuren had zich even goed elders kunnen afspelen. de notie ‘eiland’ is zelfs niet
relevant: waar een boot is, is water; van een eiland is in het gedicht zelf geen sprake.
De relatie tussen titel en gedicht zou een toevallige relatie zijn, geen essentiële, zoals
nu. Men vergelijke de om dezelfde reden onbevredigende titel Scheveningen, later
dan ook door Fort vervangen. Er is meer. Wanneer we niet weten dat met boot het
eiland Hiddensoe wordt bedoeld, wordt de locus van de impliciete ‘ik’ raadselachtig.
Waar bevindt hij zich? flanken doet veronderstellen dat beide zijkanten van de
(immers anecdotische) boot tegelijk zichtbaar zijn. Maar hij ziet ook de boeg, en hoe
kan dat, als tegelijk het beeld met het mes en met de dolk moeten kloppen? Er zijn
drie mogelijkheden.
1. Het gezichtspunt bevindt zich anecdotisch op de boot; 2. het gezichtspunt
verplaatst zich; 3. het gezichtspunt bevindt zich op een afstand van wat hij ziet. De
positie moet dan worden bepaald met behulp van de wapen-metaforen dolk en mes.
Het ‘dolk’-beeld komt het best tot z'n recht als de boot van een afstand en hetzij opzij
(voorpunt met gebogen lijn), hetzij van voren (boeg verheft zich in een punt) wordt
gezien. Maar flanken veronderstelt dat beide zijden tegelijk zichtbaar zijn: de boot
wordt van voren of van achteren gezien.
Op de boot zelf is het moeilijker tegelijk boeg en flanken te zien: dat kan alleen
als het gezichtspunt zich achterin een holle boot zou bevinden. Dan nog zou het beeld
van flanken - mes niet waarschijnlijk zijn, want de blik zou binnenin de boot juist
naar beneden zijn gericht; een beeld waarin de flanken omhoogspringen in die positie
lijkt nogal gezocht. Het gezichtspunt bevindt zich dus niet op de boot.
Nu suggereert de scène wel dat de situatie van een afstand bekeken wordt, nl. in
het spel met lichte en donkere plekken. In het vers wordt behalve de agressieve
bewegingen van boot, en de blikrichting die daaruit af te leiden valt, niets van
beweging gesuggereerd. Als het waarschijnlijkst zou dan toch moeten worden
aangenomen dat het gezichtspunt zich verplaatst, maar een zich verplaatsend
gezichtspunt is eigenlijk niet integrabel in het gedicht, dat duidelijk een bepaalde
scène beschrijft.
Als we Bronzen boot daarentegen als ‘eiland’ interpreteren, levert de positie van
het gezichtspunt, zoals in de interpretatie is aangetoond, geen problemen op: de
impliciete ik staat op een hoog punt aan een van de uiteinden van het eiland (op een
duin o.i.d.).
Ook de geleding van het vers wordt onduidelijk wanneer we zonder kennis van
de werkelijkheid zouden interpreteren: zilvren dood zou alleen kunnen refereren aan
het gebeurde in 1-6: een resultatieve samenvatting van het mes-beeld zijn, hetgeen
botst met Bronzen. Nu, in de gegeven interpretatie, is het weer het hele eiland dat
met zilvren dood wordt aangeduid. De door wit gereleveerde regel is functioneel,
het rijm dood - boot eveneens.
Eén gegeven uit de werkelijkheid is echter niet nodig voor interpretatie van
Hiddensoe. Weten we niet, dat met dolk (volgens de brief) aan de toren van het eiland
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wordt gerefereerd, dan levert dolk naast boeg desondanks geen problemen op. Een
boeg van een schip kan zeer wel met de dolk-vorm gekarakteriseerd worden.
Het blijkt, dat Hiddensoe een hechter, duidelijker gedicht wordt met meer
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functionele elementen, wanneer de interpretator wèl werkelijkheidskennis hanteert
dan wanneer hij dat niet doet - hoewel dit wellicht niet in alle gevallen zo zal zijn.
Het principiële uitgangspunt van de immanente interpretatie is, dat de tekst zelf
alle materiaal moet leveren om begrepen te kunnen worden. De ergocentrische
benadering daarentegen, gaat ervan uit dat de tekst weliswaar ook alle materiaal
verschaft, maar dat dit materiaal vraagt om verheldering met behulp van andere
materiaalbronnen, buiten de tekst. Een zekere kennis van de werkelijkheid is daarin
impliciet. Dat we woorden moeten kennen, en situaties die zich tussen mensen
voordoen, dat we de literaire conventies uit de periode in de tekst moeten kunnen
herkennen - dit alles zal niemand tegen de haren instrijken. Maar het soort specifieke
informatie als naar aanleiding van Hiddensoe nodig bleek, gaat nog heel wat verder
dan het gangbare immanente model ‘toestaat’.
Toch ben ik ervan overtuigd, dat die informatie noodzakelijk is. Wanneer een tekst
er aanleiding toe geeft, zoals hier gebeurt door het noemen van een aardrijkskundige
naam, dan dient de interpretator informatie in te winnen omtrent aspecten van die
werkelijkheid waar het gedicht om vraagt. De praktijk van de interpretatie van
Hiddensoe bewijst het, en zo'n bewijs zou uiteraard vele malen geleverd kunnen
worden op basis van alle materiaal. Hiddensoe blijkt, met kennis van de werkelijkheid,
een gaver en effectiever gedicht dan zonder die kennis.

2.21 Scheveningen en de leegte
Er bestaat een soort premisse dat literatuur over mensen gaat, en daaraan een deel
van haar belang ontleent. Er zijn natuurlijk wel verhalen die over dieren gaan, van
de oudheid tot vandaag toe, maar eigenlijk gaan die ook over mensen, wordt dan
gezegd, omdat ze iets spiegelen van wat mensen beweegt.
Literatuur moet wel over mensen gaan, want literatuur brengt ons (onder meer)
in contact met emoties, levensvisies, enz., die de onze misschien wel niet zijn maar
waar we toch wijzer van worden. Niemand die literatuur serieus neemt, zal ontkennen
dat de zogeheten metafysische kwaliteiten bij de beoordeling ervan een rol spelen al zal deze rol door de een wat uitgesprokener worden erkend dan door de ander.
Maar hoe moet het nu met werken waar geen mensen in voorkomen? Als het
uitdrukken, resp. het oproepen van emoties een van de functies van literatuur is,
vervullen de stedengedichten die functie dan wel? Ogden en Richards achten emotie
in literatuur van het hoogste belang, getuige het feit dat ze literaire taal ‘emotive’
noemen tegenover niet-literaire taal die ‘symbolic’ heet.202. Het emotieve gebruik van
woorden wordt omschreven als ‘to express or excite feelings and attitudes.’ Voor
Ogden en Richards is dit kennelijk de primaire functie van de literatuur, en het
voornaamste punt waarop een evaluatie zou moeten berusten. Zo noemen zij, als
‘indirect means of arousal which are possible through words’:
‘Through statement; through the excitement of imagery (often effected
at low levels of refinement by the use of metaphor); through metaphor
itself - used not, as in strict symbolizing, to bring out or stress a structural
feature in a reference, but rather to provide, often under cover or a pretence
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of this elucidation, new sudden and striking collocations of references for
the sake of the compound effects of contrast, conflict, harmony,
interinanimation and equilibrium which may be so attained, or used more
simply to modify and adjust emotional tone; through association; through
revival; and through many subtle
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linkings of mnemic situations, words are capable of exerting profound
influence quite apart from any assistance from the particular passions,
needs, desires or circumstances of the hearer.’203.
Het blijkt dat Ogden en Richards204. ‘emotie’ vooral betrekken op de lezer, met
andere woorden dat zij meer aandacht schenken aan het feit dat emoties worden
opgewekt (gelukkig zonder de vraag hoe zij worden opgewekt te verwaarlozen) dan
dat zij worden uitgedrukt. Hun literair-psychologische methode is daarom van weinig
nut bij de vraag die ons hier bezig houdt, nl. of de stedengedichten, waarin mensen
geen rol spelen205. wel emotieve (of metafysische) kwaliteiten kunnen bezitten. Emrich,
die zich veel met ‘Wertung’ heeft beziggehouden, meent:206.
‘dass jeder künstlerische Ausdruck hervorgebracht und geprägt wird
durch eine bestimmte Daseins- und Bewusstseinsstufe und auch nur durch
sie bzw. durch die Einsicht in sie erkannt werden kann.’ Emrich acht dus
het uitdrukken belangrijk. Hij gaat verder: ‘Die vorhin formulierten
ästhetischen Qualitäten und Wertungskriterien207. verlieren ihren Sinn und
ihre Gültigkeit, wenn sie von diesen Daseins- und Bewusstseinsstufen
abstrahiert und beliebig auf alle literarischen Phänomene angewandt
werden. Ambivalenz, ambiguity, Paradox, Ironie und auch Spannungsweite
und -fülle entspringen selbst bestimmten Daseins- und Bewusstseinsstufen,
sind an sie gebunden.’
Daarom wil Emrich de tot nu toe ontwikkelde criteria zinvol ordenen binnen een
fenomenologie van de menselijke ‘Daseins- und Bewusstseinsstufen’, waarmee
bepaalde stilistische fenomenen dan zouden corresponderen. Bij Emrich komen de
structurele criteria dus duidelijk op de tweede plaats, het belangrijkst aspect van het
literaire werk is de neerslag van menselijk bestaan en bewustzijn die eruit spreekt.208.
Als Emrich dan vervolgens aankondigt dat hij ter illustratie drie stilistische analyses
gaat ondernemen, van natuurbeschrijvingen, waarin dus geen mensen voorkomen,
klopt ons hart vol verwachting want het lijkt of precies het probleem van de
stedengedichten hier zal worden opgelost. Er wacht ons echter een teleurstelling. De
drie teksten zijn van Mann, Goethe en Kafka, waarbij Mann de grote verliezer is
omdat in zijn stuk de subjectiviteit van de auteur in het middelpunt staat.209. Tussen
Goethe en Kafka is het moeilijk kiezen: Goethe210.
‘geht von dem aussermenschlichen Phänomen der Natur aus und mündet
in einer geheimen Identität von Objekt und Subjekt in wechselseitiger
Polarität und Steigerung. Der andere [Kafka dus] beginnt mit einem
scheinbar extremsten Subjektivismus, mit der Reflexion des Bewusstseins
über das Wesen und das Sein des Bewusstseins selbst und gelangt zur
Darstellung der Existenzunmöglichkeit des Bewusstseins im Leben, die
aber selbst wieder von einer äussersten Distanz aus zum Gegenstand der
Belustigung wird. Beide erheben sich aus der Ebene der in sich verfangenen
Subjektivität und der dauernden Subjekt-Objekt-Korrelationen des
empirisch gebundenen Menschen auf die Ebene eines Bewusstseins, das
Welt und Mensch überschaut und gestaltet wie entrückte Phänomene,
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deren Wesen nicht abgeändert werden kann durch die empirische
Subjektivität des deutenden, räsonierenden, klagenden oder fühlenden
Menschen. Mögen ihre Stilformen noch so verschieden sein aufgrund ihrer
völlig entgegengesetzten Positionen, so ruht doch beider Stil, wie Goethe
einmal den klassischen Stil definiert hat: “auf den tiefsten Grundfesten
der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, in so fern uns erlaubt ist, es in
sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen.”’
Het komt mij voor dat dit niet zo zeer Wertung is, als wel het vinden van het
zelfverstopte paasei: literatuur moet volgens Emrich fundamentele levensvragen
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behandelen, en liefst zo algemeen menselijk en zo weinig subjectief mogelijk. Nu
verbaast het niet, dat theoretici die emotief waarderen, het laten bij vage, algemene
en normatieve uitspraken. Markiewicz heeft hier ook op gewezen.211. Wanneer nu de
graad van emotieve kwaliteiten, zoals duidelijk moet zijn geworden, niet te evalueren
is, wordt het probleem teruggebracht tot de vraag naar hun aard: zijn er, ondanks de
afwezigheid van mensen, in Scheveningen dergelijke kwaliteiten? Natuurlijk zijn die
er. In Scheveningen wordt de destructie van de kosmos gepresenteerd, als dat niet
tragisch is, weet ik niet wat het wel is. Maar wordt dit tragische thema ook effectief
gemaakt in de structuur van het gedicht? Wederom is het antwoord bevestigend: de
klankherhaling werkt zeer nadrukkelijk, en bovendien is er thematische progressie,
de ramp neemt in de loop van het vers steeds grotere proporties aan. Nu kan men
tegenwerpen dat dit toevallig voor Scheveningen geldt. Hoe zit het met de andere
stedengedichten, waar geen grote rampen plaatsvinden? Had Marsman gelijk toen
hij over zijn ‘Seinen’ oordeelde, dat ze ‘prachtig, maar leeg’ waren,212. omdat (zegt
Lehning) de persoonlijke gevoelssfeer, het ik, erin uitgeschakeld is, omdat ze geen
hart hebben, omdat ze pogingen zijn de wereld te objectiveren?
Marsman en Lehning hebben ongelijk. De ‘Seinen’ objectiveren de wereld helemaal
niet, maar subjectiveren hem juist. Men kan ze nl. beoordelen vanuit de lyrische
situatie: de stedengedichten presenteren de indruk die de stad op de mens c.q. het
gezichtspunt maakt - ook al is dit gezichtspunt in het vers slechts verhuld, impliciet
aanwezig. Niet toevallig worden de ‘Seinen’ (ten onrechte overigens)
impressionistisch genoemd.213. Marsman, die zijn eigen werk duidelijk niet goed kon
beoordelen, onderschat zichzelf hierin. Niet alle ‘Seinen’ zijn even prachtig
(Scheveningen is bv. zeker niet het fraaiste ‘Sein’), maar leeg zijn ze niet.

2.22 Bazel en de werkelijkheid
Aan het probleem van de buiten-literaire hulpmiddelen is naar aanleiding van
Hiddensoe enige aandacht besteed. Er is daar gesproken over naslagwerken en andere
algemeen informatieve hulpmiddelen, en over biografische informatie. Dit zijn
aspecten van de problematische relatie tussen literatuur en werkelijkheid, maar bij
lange na niet alle aspecten die zich aan deze relatie laten onderkennen. Omdat men
in Bazel ook (tot op zekere hoogte) kennis van de werkelijkheid nodig heeft om te
kunnen interpreteren (men denke aan 5-7), lijkt dit gedicht voldoende aanleiding te
geven om verder in te gaan op de relatie tussen literatuur en werkelijkheid.
Allereerst wil ik een principiële opmerking maken.
De mate van overeenkomst tussen werkelijkheid en literaire werkelijkheid is niet
van belang voor de waarde van het literaire werk als zodanig.214. Nu zijn de Verzen
geen van alle realistisch. In ‘RS’ en ‘DK’ zal de lezer, wellicht, juist vanwege het
ontbreken van enig realistisch element, de relatie tussen tekst en realiteit van minder
belang achten dan bij de ‘Seinen’, waar men, juist door de verwijzing in de titels
naar onze werkelijkheid, deze werkelijkheid in zekere mate verwacht aan te treffen.215.
De ‘Seinen’ pretenderen niet realistisch te zijn. Toch hebben ze met de werkelijkheid
te maken. Een lezer die Bazel leest en daarna de stad zelf zou bezoeken, kan de
mogelijkheid aangrijpen om gedicht en stad te vergelijken.
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Een niet-realistisch literair werk216. kan elementen uit de werkelijkheid gebruiken
en samenvoegen met andere elementen, zodat voor de lezer die van de werkelijkheid
uitgaat, een soort botsing ontstaat. Dit gebeurt ook in Bazel, met de stad is een fort.
De literaire werkelijkheid wijkt af van de gewone werkelijkheid.217.
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Maar als de mate van afwijking nu niet, zoals hierboven is opgemerkt, relevant is
voor de waarde van het literaire werk, is die mate van afwijking dan überhaupt nog
van belang? Het antwoord moet bevestigend luiden. Kennis van de werkelijkheid is
nl. nodig òm die afwijking te kunnen beoordelen. Mocht dit een vanzelfsprekende
zaak lijken, dan wil ik er de aandacht op vestigen dat de botsing tussen ‘werkelijkheid’
en ‘literaire werkelijkheid’ een van de belangrijke voorwaarden is voor bv. de werking
van ironie,218. en wat kleinere teksten betreft voor de metafoor.
Hoe ligt nu de verhouding tussen werkelijkheid en literair werk? Er vindt een
eenrichtingsverkeer plaats.219. Gegevens uit de werkelijkheid dringen bij de interpretatie
van buitenaf het gedicht binnen, maar houden dan op als verwijzingen naar de
werkelijkheid te fungeren. Uitspraken als ‘dit woord refereert aan, verwijst naar de
werkelijkheid’ zijn m.i. dan ook bijzonder ongelukkig geformuleerd. Er vindt een
proces plaats bij de lezer van een literair werk, dat vergelijkbaar is met wat er gebeurt
bij de luisteraar naar gewone taal: zoals de luisteraar woorden herkent aan hun
klanken, herkent de lezer materiaal uit de werkelijkheid aan z'n betekenis. Herkennen
gaat vooraf aan begrijpen, maar is er wel een voorwaarde voor.
Wat er van de werkelijkheid in het gedicht terecht gekomen is, begint te
functioneren in combinatie met de andere elementen in het gedicht, en het geheel
wijst niet meer naar de werkelijkheid terug. Dit principe van eenrichtingsverkeer heb
ik elders interne referentie220. genoemd. Maatje221. spreekt over niet-referentialiteit maar deze term zou de indruk kunnen wekken als zouden de woorden in de tekst
helemaal niet meer refereren, en niets is minder waar: ze refereren ten opzichte van
elkaar, en zelfs op een complexer en intensiever wijze dan in niet-literaire taal
gerefereerd wordt.
In Bazel heeft de interne referentie van de werkelijkheids-elementen zelfs
ambiguïteit tot gevolg in de regels heuvlen van licht / zijn de wallen - waarin zijn
naar twee kanten een metafoor bewerkstelligt; en in de stad is een fort - die zowel
metaforisch als niet-metaforisch kan worden opgevat. Op deze wijze ontstaat in het
gedicht een nieuwe werkelijkheid die men wel ‘wereld’ noemt, of ‘literaire
werkelijkheid’.
Binnen de Iiteraire werkelijkheid is alleen waar en reëel wat het gedicht waar en
reëel maakt; de werkelijkheid heeft daar niets meer mee te maken en kan daarom
(na het stadium van eenrichtingsverkeer dat voor of als men wil in het begin van de
interpretatie ligt)222. niet meer in het gedicht als extern element functioneren, en zeker
niet als controlemiddel223.. Binnen deze nieuwe, literaire werkelijkheid hebben de
elementen uit de èchte werkelijkheid beslist géén belangrijker (of onbelangrijker)
functie dan welk ander materiaal ook. Ze functioneren ook niet anders dan andere
woorden. De titel Bazel functioneert niet principieel anders dan de titel Nachttrein.
Het woord Bazel, dat afkomstig is uit een realiteit waarin een stad Bazel aanwezig
is, is op zichzelf niet belangrijker dan het woord gestort, dat er niet op die manier
uit afkomstig is. Wat de functie van deze twee woorden is, hoe belangrijk ze voor
het gedicht zijn, wordt pas in het gedicht duidelijk - en natuurlijk is het woord Bazel
hier bijzonder belangrijk in zijn functie van zingevende titel, maar dat doet voor het
argument niet ter zake.
Bij Jauss lezen we: ‘Jedes künstlerische Werk hat in unteilbarer Einheit einen
doppelten Charakter: es ist Ausdruck von Wirklichkeit, aber es bildet auch die
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Wirklichkeit, die nicht neben dem Werk und vor dem Werk, sondern gerade nur im
Werk existiert.’224.
Is hiermee nu definitief de relatie tussen literatuur en werkelijkheid bepaald? Nee,
want een belangrijke kwestie is nog niet aan de orde gekomen, die verband
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houdt met de functie van literatuur om een nieuwe werkelijkheid te creëren. Het feit
nl. dat literatuur het ons mogelijk maakt de werkelijkheid anders te zien. De bezoeker
van Bazel kan op deze stad een nieuwe visie krijgen met behulp van het gedicht
Bazel.
Is dit feit dan niet in tegenspraak met het hierboven opgemerkte t.a.v.
eenrichtingsverkeer? Nee, want het zijn niet de gegevens uit de werkelijkheid die
voor die nieuwe visie verantwoordelijk zijn, het is het totaal van de literaire
werkelijkheid zèlf die mogelijk maakt dat wij met behulp van de literatuur de wereld
anders bekijken.
Deze kwestie ligt op het niveau van de communicatieve functie van literatuur. Dat
het literaire werk als geheel niet aan de werkelijkheid refereert, is duidelijk. Maar
deze principiële stelling mag niet tot het misverstand leiden, als zou een literair werk
als geheel (d.w.z. gerealiseerd door een lezer) niet meer op de werkelijkheid betrokken
mag worden. Het tegendeel is het geval.225. Men zou literatuur ernstig te kort doen
als men zou menen dat literaire werken niet meer met het leven te maken hebben
dan dat zij met materiaal uit de realiteit een andere werkelijkheid creëren die volkomen
op zichzelf staat. Referentie bìnnen het literaire werk is intern van karakter, maar
het literaire werk als geheel zou in de maatschappij luxe in plaats van noodzaak zijn
als wij er de functie van werkelijkheid sverandering aan zouden ontzeggen. Deze
functie wordt door de aanhangers van het autonomistische standpunt te veel
verdoezeld.

2.23 Amsterdam en de ambiguïteit
In de interpretatie van Amsterdam werd ontstelde 6 zowel letterlijk opgevat als
figuurlijk. Wanneer we dit woord figuurlijk interpreteren, ontstaat er een bezieling
van ruimte. Deze bezieling heeft ten aanzien van het gedicht twee konsekwenties.
De eerste: een botsing met de concretisering vlak daarvoor: ruimte is een wenteltrap
met treden die dan drie woorden later wordt bezield. Het effect is overvol, de overgang
van het ene ruimtebeeld naar het andere doet de laatste regels geen goed.
De tweede konsekwentie betreft het hele gedicht. Als de ruimte bezield wordt door
ontstelde, wordt de angst van de ik daarmee op de ruimte geprojecteerd. maan en
ruimte komen dan tegenover elkaar te staan; van de maan gaat gevaar uit en de ruimte
voelt de angst. Tevens worden ik en ruimte naast elkaar geplaatst (samen tegenover
de vijand maan), zij voelen dezelfde angst en verlatenheid.
Nemen we daarentegen ontstelde alleen letterlijk: ‘uit z'n voegen’, dan worden de
verhoudingen heel anders. De beeldopeenhoping in 5-6 valt weg, ontstelde sluit mooi
aan bij wenteltrap. maan en ruimte staan nu naast elkaar. Beide hebben voor de ik
iets angstaanjagends, resp. gevaar en onbekende vormen, vreemdheid. Het isolement
van de ik komt in deze positie veel effectiever tot uiting. De functie van ruimte is in
de letterlijke interpretatie effectiever, het geheel is gaver, de vervreemding is groter.
Evaluatief gezien verdient de letterlijke interpretatie van ontstelde de voorkeur boven
de figuurlijke.
Er bestaat een school waarin ambiguïteit een van de belangrijke evaluatieve criteria
is. Empson beschrijft zijn opvatting van ambiguïteit: ‘I propose to use the word in
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an extended sense, and shall think relevant to my subject any verbal nuance, however
slight, which gives room for alternative reactions to the same piece of language.’226.
Sinds Empsons boek Seven types of ambiguity verscheen, is ambiguïteit een van
de eerste dingen waar de interpretator naar zoekt, en terecht. Zo lezen we in
Preminger: ‘There seems little doubt[...], that Empson has helped to teach at
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least one generation of poetry readers to find more complicated meanings in poetry
than they had hithterto been prepared to find.’227.
In Amsterdam verstoort de ambiguïteit van ontstelde echter het evenwicht van het
hele gedicht. Toch vraagt het woord ontstelde erom, zowel letterlijk als figuurlijk te
worden toegepast. Beide waarden zijn toepasselijk en integrabel. Als ik nu, op
evaluatieve grond, beslis dat alleen de letterlijke betekenis mag worden toegepast,
is die beslissing dan subjectief? Is het een kwestie van smaak en niet meer dan dat,
als ik zeg dat Amsterdam als geheel gaver is met de uitsluitend letterlijke interpretatie
van ontstelde? Ik geloof dat er een uitweg is uit deze positie. Allereerst moet het
begrip ambiguïteit van zijn normatief karakter ontdaan worden. Hoe zeer critici
ambiguïteit als norm gebruiken, blijkt uit het feit dat Brooks en Warren in hun
Glossary de term ‘richness’ voorstellen in de plaats van ‘ambiguïty’:228. een term die
niet meer neutraal is, maar duidelijk positief geladen. ‘Richness’ is normatief - toch
wordt Amsterdam van de ambiguïteit van ontstelde niet rijker maar juist armer. In
de eerste plaats moeten we er dus vanaf dat ambiguïteit in alle gevallen verrijkend
zou zijn. Niet alle betekenissen die in het gedicht kùnnen worden gevonden en die
toepasbaar zijn, móeten per se worden toegepast. In Preminger lezen we ook: ‘The
virtue in Empson's method is that it helps to enlarge one's sense of what a poem says.
A weakness in the method, which Empson himself does not always avoid, is that it
invites overly complicated, ingenious, and finally irrelevant readings.’229.
Toch is hiermee het probleem niet opgelost. Wanneer kiest de interpretator voor
de dubbele betekenis, en wanneer voor de enkele? Het mag nl. geen kwestie zijn van
een subjectieve keuze, we moeten proberen er een objectief criterium aan ten
grondslag te leggen. Dit objectieve criterium ligt op evaluatief niveau. Als we
afspreken dat ambiguïteit geen doorslaggevend criterium meer is, maar een criterium
dat aan andere criteria is ondergeschikt, dan komen we een eind verder. De
interpretatie waar het hele gedicht om vraagt, is belangrijker dan de interpretatie
waar een enkel woord om vraagt. We betreden nu het terrein van wat m.i. de
belangrijkste ergocentrische evaluatieve criteria zijn, nl. die van evenwicht, van
eenheid èn complexiteit. Ambiguïteit draagt alleen bij tot de complexiteit van het
gedicht en kàn daardoor het evenwicht verstoren. In Amsterdam is dat aan te tonen.
We hanteren zo een rangorde in evaluatieve criteria, met ‘evenwicht’ bovenaan.
Als we evenwicht het belangrijkst vinden, kàn ontstelde alleen maar letterlijk worden
toegepast.
Hoe die rangorde er verder uit moet zien, en of een dergelijke rangorde los van
literaire werken expliciet te maken is, moet nog worden onderzocht. Ik betwijfel de
mogelijkheid, en eerlijk gezegd ook de noodzaak. De verhouding tussen evenwicht
en ambiguïteit is duidelijk, dunkt me, en als volgt voorstelbaar:

Zo'n schema moet verder maar niet al te precies worden ingevuld. De beslissing, van
wat in het specifieke literaire werk relevant is, welke functie de ambiguïteit heeft en
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hoe de aard van het evenwicht is, kan alleen ad hoc genomen worden. Evaluatieve
criteria zijn niet meer dan hulpmiddelen, en ze zijn niet prescriptief.
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Naar aanleiding van het niet-functionele ambigue ontstelde in Amsterdam komen
we tot de volgende conclusies:
1. Niet alles wat men kan vinden en wat toepasbaar is, móet worden toegepast;
2. er bestaat een rangorde van evaluatieve criteria, waarin evenwicht bovenaan
staat en ambiguïteit een factor is van complexiteit. Tevens blijkt uit deze
overwegingen in hoe grote mate (impliciet) evaluatieve criteria in de interpretatie
niet alleen gehanteerd worden, maar ook gehanteerd móeten worden.

2.24 Potsdam en de selectie
Vooral bij de interpretaties van de ‘Seinen’ bestond behoefte aan de term ‘anecdote’.
In de andere gedichten uit de bundel bestond ze in mindere mate. De ‘Seinen’ hebben
nl. een evident anecdotisch uitgangspunt (evocatie van een stad), wat niet in alle
gedichten het geval hoeft te zijn. Hoewel elk gedicht vanzelfsprekend anecdotische
elementen zal hebben, hoeven die elementen wellicht niet altijd met een aparte term
losgemaakt te worden van de rest van het woordmateriaal.
In de ‘Seinen’ moet dit wel.
Anecdote is géén werkelijkheidsinformatie. Weliswaar is het plausibel te maken
dat de anecdotische gegevens in de ‘Seinen’ het gevolg zijn van een eens door
Marsman waargenomen werkelijkheid - maar vanuit het gedicht zelf gezien, is er
principieel geen reden waarom anecdotische woorden (hamerslagen bv.) anders of
meer met de werkelijkheid te maken hebben dan niet-anecdotische woorden
(schaduw). Of Marsman in werkelijkheid hamerslagen heeft gehoord, is wellicht
biografisch gezien interessant, maar voor Potsdam niet relevant.
Het anecdotisch materiaal heeft, ik zeg het nadrukkelijk, niet noodzakelijk een
‘realistische functie’ in die zin, dat het de literaire werkelijkheid zo ‘echt’ mogelijk
zal laten lijken. Het kàn natuurlijk wel: anecdotische poëzie, waar dan vrijwel geen
expliciete visie op de anecdote optreedt, doet realistisch aan.
Omdat de ‘Seinen’ evocaties van steden zijn, is anecdotische informatie over die
steden noodzakelijk in het gedicht aanwezig. Dergelijke informatie functioneert op
een speciale manier: alle anecdotische woorden refereren alleen al door hun
anecdotisch karakter aan elkaar, en creëren samen een beeld dat de lezer nodig heeft
om de ‘wereld’ te construeren. Ze maken deel uit van de beschrijvende elementen
in de tekst.
Maar in poëzie zal het zelden voorkomen dat een woord enkel en alleen een
anecdotische functie vervult. En er is nog een belangrijker punt: de door middel van
de anecdotische informatie te construeren ‘wereld’ is zeker niet objectief. Er komt
altijd een andere factor bij te pas, nl. de selectie. De selectie van anecdotische
informatie bepaalt de aard van de ‘wereld’. Hierin ligt ook een mogelijke oplossing
voor de vraag naar de mate van realisme. Ook in de meest realistische literaire werken
is de selectie van informatie een uitermate belangrijke factor.
In Potsdam wordt duidelijk, hoe belangrijk de selectie van anecdotische informatie
is bij het construeren van het gedicht.
Waaruit bestaat de anecdotische informatie in dit gedicht? In de eerste strofeïde
is die informatie impliciet: ‘er zijn marcherende soldaten’. De woorden die er expliciet
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staan zijn op zichzelf nauwelijks anecdotisch, maar door het gezichtspunt al van een
visie voorzien! Schrijden vertelt niet wie er ‘schrijdt’; het woord soldaat vertelt niet
dat er meer dan een soldaat gezien wordt. De combinatie impliceert een marcherende
groep soldaten, maar wat in 1-5 gezègd wordt, behandelt niet in de eerste plaats hun
aanwezigheid maar hun mentaliteit
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- die die aanwezigheid impliceert.
Ruimte 6 is het volgende anecdotische woord: ‘er is ruimte’. Maar als
informatie-verschaffend woord is het nogal vaag. Voor zandsteendoorsnee 8 geldt
hetzelfde: de anecdotische component zandsteen- is verstopt in een metafoor.
Voortdurend worden woorden met anecdotische functie al bij voorbaat omgevormd
binnen de te wekken indruk. open orde, een visie, lijkt Ruimte uit te leggen, terwijl
anecdotisch gezien het omgekeerde gebeurt: de aanwezigheid van ruimte creëert
voor het gezichtspunt een indruk van open orde. Hemel 12 is een parallel geval. In
deze fase van het gedicht is meer anecdotisch materiaal: staalgewelven, glazen bogen
en, tot op zekere hoogte, het neologistische koepeldek. Dat hier ‘gebouwen’ zijn
bedoeld moet de lezer infereren.
Dan Smidse en hamerslagen, waarvan het laatste wordt bezield door middel van
schrijden, dat Schrijden 1 in herinnering brengt. Meer echt anecdotische woorden
dan de hier opgesomde telt Potsdam niet.
Van het anecdotische materiaal wordt dus alleen Smidse echt expliciet en duidelijk
als anecdotisch woord gepresenteerd. ‘Er is een smidse’ roept een concreter wereld
op dan ‘er is een hemel’ of ‘er is ruimte’. Deze anecdotische woorden creëren op
zichzelf al een indruk, de indruk van ruimte en orde. De herhaling van Hemel en
Ruimte aan het slot (hemel / tusschen ruimtebreuken 23-24) onderstreept dit.
De notie ‘marcherende soldaten’ is impliciet gegeven, zandsteen- zit in een
metafoor, hamerslagen wordt bezield, en staalgewelven, glazen bogen en koepeldek
roepen eerder ‘vorm en materiaal van gebouwen’ op dan de gebouwen zelf.
Het anecdotisch materiaal is wel geordend, in zoverre dat elke afdeling (met een
hoofdletter) met een anecdotisch woord begint. Maar géén van de anecdotische
woorden behalve Smidse presenteert expliciet een anecdotisch feit: de anecdote dringt
zich niet op.
Potsdam kan dan ook nauwelijks een realistische indruk maken. Een beschrijving
van wat het gezichtspunt te zien krijgt, is niet het doel van dit gedicht. De anecdotische
informatie maakt op zichzelf al deel uit van de verschillende manieren waarop het
thema ‘orde’ wordt behandeld in Potsdam.230.
Wat de aard van de selectie betreft wil ik nog het volgende opmerken. Of selectie
is toegepast, is het duidelijkst aantoonbaar aan ‘toevallige’ elementen van de anecdote.
Hier aan ‘soldaten’ en hamerslagen. Gebouwen, ruimte en hemel zijn overal wel
aanwezig. Welke functie hebben de soldaten? Ze brengen het idee van ‘militaire
discipline’ (en Pruisische vrouwen) in het gedicht. Een vorm van orde dus. En de
hamerslagen? Die roepen de noties ‘hardheid’ en ‘handwerk’ op, weer discipline,
en een geregeld geluid. Het kan geen toeval zijn dat beide ‘toevallige’ elementen in
Potsdam op zichzelf al, laat staan in hun directe context (bv. harde vreugde / om de
regelmaat) het thema van het gedicht onderstrepen. De selectie van anecdotische
informatie is verknoopt met het thema. Deze verknoping van anecdote via selectie
met het thema, vinden we vaker in de ‘Seinen’.231. Dit (onder meer) maakt ze tot
goede gedichten.

2.25 Weimar en de grenzen van het gedicht
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Als er één gedicht in de bundel staat, dat met een minimaal aantal woorden tot stand
komt, is het Weimar. Negen woorden, de titel niet meegerekend, constitueren het
gedicht.
Het is denkbaar dat men meent, dat negen woorden te weinig is om Weimar een
gedicht te noemen. Waarom is Weimar een gedicht? Theoretisch is er natuurlijk
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geen grens aan het aantal woorden, Weimar ziet eruit als een gedicht; vier woorden
rijmen (Doodenhuis - luikenkruis; vergaan - daaraan) - maar vier rijmende woorden
alleen zijn niet noodzakelijkerwijs verantwoordelijk voor het lyrische karakter.
Weimar is niet een echt gedicht alleen omdat het rijmt.232.
Evenmin is de verdeling in strofeïden een doorslaggevend criterium. Wit op de
pagina is een aanwijzing, maar geen argument. Weimar zou nog steeds een gedicht
zijn ook als de vijf regels aaneengesloten werden gepresenteerd.
Weimar is een gedicht omdat al het materiaal, ook het audiovisuele materiaal (rijm,
interlinie) er polyfunctioneel op het geheel betrokken is. Juist in een kort gedicht kan
men de economie van het materiaal zichtbaar maken, daarom ga ik naar aanleiding
van Weimar hierop in. Ik geloof, dat complete realisering, zelfs van zo'n klein gedicht,
niet mogelijk is. Zelfs met negen woorden is het niet mogelijk alle relaties expliciet
te maken. In de interpretatie worden alle (voor mij) zichtbare relaties gelegd - hier
kies ik slechts een paar dingen uit ter adstructie van de functionele economie in
Weimar.
Wanneer we Weimar lineair lezen, zien we dat de blik van het gezichtspunt steeds
preciezer wordt, zich op details richt. Weimar is groter dan Doodenhuis, is groter
dan vensters, dan luikenkruis, dan vleermuisschaduwen. Er is een ontwikkeling in
de blikrichting die lineair verloopt; het een volgt logisch uit het ander: stad, huis,
venster, luik, schaduw aan dat luik. Volgens deze lineaire lijn is tevens de anecdotische
informatie geordend: wat is er in Weimar te zien? Een huis, venster, luik, schaduw.
Meer informatie is niet nodig, meer wordt ook niet gegeven. Maar het laatste woord
van het gedicht, daaraan, dwingt de lezer terug te kijken: het rijm met vergaan 2
rondt het vers af en herhaalt tweemaal een klank; daar- wijst naar luikenkruis terug
(en weer naar vensters, naar Doodenhuis). Wie meent dat daaraan een overbodig
woord is, vergist zich: qua informatie zou het woord wellicht gemist kunnen worden,
maar het structureert het gedicht in hoge mate. Er is meer structurering. Er is een
tegelijk presenteren van informatie en beoordeling vàn die informatie. Alleen vensters
staat op zichzelf, alle andere anecdotische informatie maakt deel uit van een
samenstelling, waardoor meteen iets over de anecdotische informatie wordt gezegd:
Doodenhuis, luikenkruis, vleermuisschaduwen.
Zowel Dooden-, -kruis als vleermuis- functioneren als sfeer-oproepende elementen.
Daarmee is de functie van deze samenstellingen niet uitgeput. De drie samenstellingen
geven niet alleen in één woord gecombineerde subjectieve en objectieve informatie,
de twee helften staan telkens in relatie tot elkaar èn tot andere delen van het gedicht.
Ik zal proberen dit aannemelijk te maken aan één woord, vleermuisschaduwen.
Dit woord is disjunct te interpreteren: ‘de schaduwen hebben de vorm van
vleermuisvlerken’. Het beeld moet dan visueel en metaforisch worden opgevat:
‘schaduwen zijn als vleermuisvlerken’ - waarbij -schaduwen het subject is en
vleermuis- de metafoor.
Naast deze visuele en metaforische functie van het hele woord blijkt -schaduwen
in de tekst te functioneren. Dat het anecdotische informatie geeft, is boven al
opgemerkt: ‘er zijn schaduwen, de impliciete waarnemer ziet schaduwen’. -schaduwen
moet ook in verband gebracht worden met het thema: ‘Weimar is niet meer levend,
als stad niet meer functioneel’, en zo legt het een thematische relatie met Dooden-,
droomen en vergaan.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Zo men wil kan men -schaduwen zelf in verband brengen met ‘de schimmen van
de mensen die hier eens geleefd hebben’ (Goethe, Schiller, Liszt): Weimar is een
stad van dromen en schaduwen, van verval en hang naar het verleden.
Aan deze thematische functie van -schaduwen voegt vleermuis- een aspect toe.
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Doodenhuis opent het vers, -kruis in luikenkruis (naast de visuele functie ‘luiken
vormen een kruis’) roepen ‘dood’ en ‘lijden’ op. vleermuis- voegt daar een luguber
aspect aan toe: ‘het spookachtige verval’. In deze functie van vleermuis- is dit eerste
lid van de samenstelling niet meer metaforisch ten opzichte van -schaduwen, maar
moet conjunct worden opgevat: ‘schaduwen vàn vleermuizen’. Ik meen dat dit het
is, wat poëzie tot poëzie maakt: de economie van materiaal die gepaard gaat met
polyfunctionaliteit. Dit veroorzaakt de discrepantie tussen het onderzoek en het object
waar het onderzoek zich op richt: wil men expliciet maken hoe de relaties tussen de
materiaalelementen in het vers tot stand komen, dan heeft men veel woorden nodig
waar het gedicht met één woord kan volstaan. Hoe dichter de interpretatie het geheim
van de tekst benadert, hoe groter het verschil tussen interpretatie en tekst juist wordt.
De adek waatste manier om de complexe relaties in het literaire werk te formuleren,
bestond al voor men begon: het vers zelf.

2.26 Delft en de originaliteit
Op grond van de interpretatie van Delft, vooral van de afdelingen II en III, kan men
zeggen dat Delft een mooi gedicht is.
Het contrast tussen de ‘objectieve’ presentatie in 1-15 en het expliciet subjectieve
oordeel van het gezichtspunt in pracht 16, is effectief.
De complexiteit wordt (o.m.) bewerkt door de meervoudige verbindingen waartoe
de in strofeïden gegroepeerde woorden aanleiding geven; de eenvoud door woorden klankherhalingen en door een economie van materiaal. Het thema van ‘zacht
verval’ wordt adekwaat uitgewerkt in het gedicht, waartoe de selectie (blinde non)
op voortreffelijke wijze bijdraagt.
En toch: wie Delft leest, wordt herinnerd aan Trakl. De zachte sfeer van
‘neoromantisch-expressionistisch’ verval, de waarde van de kleur ‘groen’, de waanzin
van de non. Wie Delft beziet, wordt herinnerd aan Stramm: de versvorm zou zonder
het voorbeeld van deze dichter niet denkbaar zijn (men zie ook het afgeleide adjectief
Sluimer).
Delft is een mooi gedicht. Tegelijk zijn verschillende invloeden van andere dichters
er in te herkennen.
Denken over invloed, impliceert denken over originaliteit.
Artikelen over invloed233. eindigen of beginnen met de vermanende stelling, dat
invloedstudie pas zin heeft wanneer men er uiteindelijk de originaliteit van de
beïnvloede werken mee wil vaststellen. Waar de invloed ophoudt, begint de
originaliteit, leest men dan. Toch lees ik er nooit bij waaruit die originaliteit dan zou
kunnen bestaan en wat dat eigenlijk is, originaliteit. Het probleem zou onbelangrijker
lijken, als er niet zo de nadruk op werd gelegd, dat invloed en originaliteit in elkaars
verlengde schijnen te liggen. Originaliteit schijnt bovendien aanwezig te moeten zijn,
wil men een literair werk positief kunnen evalueren.
‘Though variously understood’, zegt Markiewicz,234., ‘it [sc. “originality”]
is always taken into account in literary evaluation, in connection with the
existence of the disqualifying notion of plagiarism. But it seems that
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originality as such is not a value by itself; only a certain minimum of
originality conditions existence of any values, and a high degree of
originality intensifies them.’
De vraag luidt nu, is originaliteit meetbaar? M.a.w. is het begrip originaliteit
wetenschappelijk (controleerbaar) te maken?
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Neemt men als uitgangspunt inderdaad de invloed, dan geraakt men tot zinloze
uitspraken. Zoals: Delft is origineel naast Trakl want Trakl hanteert nooit een
dergelijke versvorm. Of: Delft is heel anders dan Stramm want een dergelijke
decadente sfeer ontbreekt ten enenmale in Stramms werk, en bovendien dicht Stramm
nooit over een specifieke stad. De mate van overeenkomst tussen de invloed en het
beïnvloede werk is vrijwel nooit zo groot, dat men van ‘volstrekt onorigineel’ zou
kunnen spreken. Aan de andere kant kan men met gemak voor elk aspect van het
gedicht een andere dichter vinden die dat min of meer hetzelfde doet - en originaliteit
zou niet bestaan.
Dit soort vragen reduceert originaliteit tot niet-imitatie, wat absoluut niet hetzelfde
235.
is. De mate van niet-imitatie van Delft is onbewijsbaar zolang niet alle elementen
van het gedicht ijverig zijn afgemeten aan alle soortgelijke elementen uit alle andere
gedichten - een eindeloze maar bovendien een zeer zinloze bezigheid. Maar wat dan?
Originaliteit, het woord zegt het al, is a priori immers niet te meten? Men kan op
basis van de interpretatie van een enkel gedicht toch onmogelijk uitspraken doen
over de originaliteit ervan? Een paradoxale situatie doet zich voor: het lijkt alsof de
originaliteit van een literair werk slechts meetbaar is in termen van vergelijking met
andere werken. Originaliteit zou dus een gradueel begrip zijn. Als het waar is dat
originaliteit begint waar invloed ophoudt, dan doet zich inderdaad een methode voor.
Men begint met het vaststellen van de overeenkomsten tussen twee teksten.
Vervolgens zullen de verschillen significatief zijn ten aanzien van de graad van
originaliteit.
Maar gaat het ook werkelijk zo? Als ik Delft naast gedichten van Trakl leg, zie ik
meer verschillen dan overeenkomsten. Naast Stramm evenzo. Is Delft daarom
origineler, naarmate de verschillen groter zijn? In feite is de werkelijke graad van
originaliteit natuurlijk zo niet vastgesteld: vastgesteld is misschien alleen, dat we
hier van originaliteit kunnen spréken. De verschillen vertellen niets over de aard van
de originaliteit, de verschillen spreken voor zichzelf. Delft is Delft en Trakl is Trakl.
Het is onjuist, te menen dat men via verschillen met andere literaire werken de graad
van originaliteit van een tekst wetenschappelijk zou kunnen vaststellen. Ik wil de
mogelijkheid voor uitzonderingsgevallen openhouden, maar die liggen dan op het
terrein van de niet-originaliteit, van imitatie. Bij imitatie levert de graad van
overeenkomst objectief materiaal voor een bewijsvoering. De originaliteit kan
waarschijnlijk worden aangetoond bij twee gedichten waarvan er één niet-origineel
is, of beduidend minder origineel. Hetgeen leidt tot de conclusie, dat imitatie wel
bewijsbaar is, maar originaliteit, wanneer men dit begrip aan invloed verbindt,
daarentegen niet. Ook al is, als in Delft, invloed onmiskenbaar, toch is de originaliteit
niet aantoonbaar te maken wanneer de verschillen tussen beïnvloedend en beïnvloed
object aanzienlijk zijn. Er is echter een uitweg. Als we aannemen dat elementen van
Delft bij Trakl vandaan komen, is dan de mate van integratie van die elementen geen
aanwijzing?
Wie dit als oplossing van het probleem accepteert, heeft de originaliteit zelf uit
het oog verloren. Wat men dan meet is de wijze waarop de invloed verwerkt is, niet
in hoeverre het beïnvloede literaire werk origineel is.
Wanneer nòch overeenkomsten, nòch verschillen met andere teksten een
originaliteits-schaal kunnen opleveren, en wanneer originaliteit evenmin louter op
basis van het werk zelf gemeten kan worden, wat moeten we dan met het begrip?
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Het begrip originaliteit kan als criterium in evaluatie alleen worden gehanteerd, als
het gekoppeld wordt aan de literatuurgeschiedenis. Men kan originaliteit, m.i. juister,
opvatten als ‘iets nieuws doen met iets ouds’, of wel als
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het doorbreken van bestaande systemen en opvattingen. Deze doorbraak kan liggen
op structureel gebied,236. maar ook op het gebied van de in het literaire werk verwerkte
stof.237. Iemand die alleen gebruik maakt van de traditionele mogelijkheden, zonder
er iets aan toe te voegen, is niet origineel.238. In déze zin is Delft, evenals de andere
stedengedichten, origineel. Maar datgene wat de waarde van Delft als gedicht bepaalt,
kan effectiever met het woord uniciteit worden aangegeven. En de enige sleutel tot
de uniciteit van Delft is Delft zelf. Daarmee zijn we weer terug bij het begin: Delft
is een gaaf gedicht, en deze evaluatieve mededeling is intersubjectief te maken (voor
wat de structurele waarden betreft althans) met behulp van het materiaal dat de
interpretatie van dit gedicht heeft opgeleverd. In hoeverre het gedicht beïnvloed is,
heeft daarmee weinig van doen. Delft is niet uniek dankzij de verschillen met de
werk van Trakl en Stramm, maar ondanks de overeenkomsten. De uniciteit wordt
bepaald door de mate van integratie van àl het materiaal - het beïnvloede materiaal
évenzeer als het niet-beïnvloede - en niet door de mate waarin het gedicht is beïnvloed.

2.27 Val en de extrinsieke norm
Het is een ironische speling van het lot, dat het laatste gedicht in de bundel juist de
minst bevredigende interpretatie oplevert. We hebben gezien dat er nogal wat in Val
niet klopte. Het gedicht geeft aanleiding tot drie verschillende interpretaties, waarvan
er geen volkomen recht doet aan alle aspecten van het vers. De minst grondige lezing
maakt van Val een verbeelding van het idee van het vallen, een verbeelding die op
associatieve wijze wordt uitgewerkt. Binnen deze interpretatie kunnen lang niet alle
woorden zinvol op elkaar betrokken worden, maar deze ‘interpretatie’ zelf fungeert
daarvoor dan als excuus: associatie vraagt immers niet om consistentie en verklaring,
associatie voert ons terug op de oncontroleerbare en kennelijk niet helemaal rationeel
geordende voorstellingswereld van Marsman zelf. Het gedicht zou dan intuïtief tot
stand gekomen zijn en niet vragen om méér dan een appreciatie van de
intuïtief-associatieve wijze waarop de beelden na elkaar volgen en met elkaar
gecombineerd zijn. Ik kom hier straks nog op terug.
Een tweede interpretatie nam aan, dat het gedicht ging over een ‘vallende ster’ deze interpretatie werd gesteund door een door Marsman overwogen variant van de
titel.239. Deze interpretatie is in staat de eerste twee afdelingen van het gedicht zinvol
te maken, maar vanaf Val 17 raken we in moeilijkheden. 17-24 wordt niet meer dan
een wat uitbreidende (en verzwakkende) herhaling van het voorgaande.
Ik koos voor de derde interpretatie, waarin het thema moet worden opgevat als
‘de reikwijdte van het gedicht of zelfs van de dichter’ - en waarin dit bereik tot en
over de grens van de dood wordt uitgewerkt door middel van het idee van Trakls
‘val’ in het motto.
Toch is ook deze opvatting, zoals in de atomistische interpretatie bleek, niet
helemaal bevredigend: het gedicht geeft er wel aanleiding toe, maar ondersteunt haar
niet; het geheel van geponeerde relaties blijft speculatief en maakt een geconstrueerde
indruk. Daar komt nog iets bij. Ik ben er nl. van overtuigd, dat Marsman deze laatste
interpretatie niet bedoeld zal hebben. Dat is een indruk, die natuurlijk niet bewijsbaar
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gevoel onrustig.240.
Bij Lehning lezen we:
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‘Wat hem [Marsman] toen als ideaal voor ogen stond was een Franz
Marc in de poëzie, een cubisme van het sentiment, de verbinding van
Stramm en Apollinaire, de dichter die “oneindige teederheden zegt met
kristallen mond.” Maar het vers Val, waarmee hij de Seinen afsloot en dat
in zijn rhythmische bewogenheid een organische eenheid vormt, was niet
alleen volmaakt in zijn abstractheid, maar ook het uiterste waartoe hij kon
gaan.’241.
Lehnings opvatting komt volgens mij dichter bij Marsmans bedoeling dan mijn
interpretatie. Lehning beoordeelt Val niet volgens de door mij gehanteerde criteria,
die ervan uitgaan dat de onderdelen waaruit het gedicht is opgebouwd alle met elkaar
op één of andere wijze verbonden zijn. Lehnings opvatting komt overeen met de
hierboven als eerste genoemde interpretatie, volgens welke het vers geen coherentie
pretendeert maar slechts associatieve verbanden legt. Deze opvatting betekent een
stap terug: de woorden in het vers representeren nog wel hun afzonderlijke
betekenissen, maar de combinaties van woorden roepen niet meer een coherent geheel
van betekenissen op.242. boot / ster / dal 22-24 zijn drie losse woorden, elk met een
eigen associatie, maar zonder onderling gemeenschappelijke waarde.
Nu is het natuurlijk geen toeval dat juist déze opvatting volledig strookt met die
van Der Sturm. Geen ander gedicht in de bundel is zo'n directe illustratie van de
punten uit Marinetti's manifest als Val.
Ik noem een aantal van deze punten:243. opheffing van de syntaxis door het
aaneenrijgen van substantieven ‘aufs Geratewohl, wie sie einem einfallen’;244.
afschaffing van interpunctie; afschaffing van de vergelijking, vervanging van de
metafoor door analogie.
‘Möglichst weiträumige Analogien ergäben einen orchestralen Stil, der
das Leben der Materie einfangen könne. Dichtung müsse eine
ununterbrochene Folge bestürzender Bilder sein’; en vooral: ‘um die
Bewegung eines Objekts wiedergeben zu können, müsse man die Kette
der Analogien, die sie hervorrufe, wiedergeben und in je ein Wort
verdichten [...]; je rascher die Bewegung, desto engmaschiger müsse das
Bildernetz sein.’
En ten slotte: ongeordende beelden, ‘denn Ordnung sei ein Produkt des vorsichtigen
Denkens.’ Geen ik, maar het intuïtief ‘erfassen’ van de materie zelf, die niet
ondergeschikt mag worden gemaakt aan menselijke gevoelens, maar de eigen energie
en het proces van de materie moet worden ‘dargestellt’.245. Ook ‘vallen’ als thema is
zeer futuristisch.246. Zelfs in Potsdam zijn deze raadgevingen niet zo precies opgevolgd
als hier.
De vraag is nu, zijn het dan ook niet deze normen, waarnaar Val beoordeeld moet
worden? Een aantal moeilijkheden in de interpretatie is immers opgelost met behulp
van de begrippen analogie en associatie. En een dergelijke oplossing zou het probleem
van evaluatie zeer vergemakkelijken. In zekere zin is dit het ook wat Jauss wil, en
het is wat Pepper bedoelt met zijn descriptieve definities als criterium voor evaluatie.247.
De norm van de tijd of periode waarin het werk ontstond, of de norm van het genre
waartoe het behoort, is dan beslissend voor de beoordeling.
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Het is een verleidelijke oplossing, maar een m.i. onjuiste, omdat zij geen rekening
houdt met een aantal problemen.
Wat bv. te doen met de werken, die de norm veranderen? Want dat de normen in
de loop der tijden veranderen zien juist Pepper en Jauss wel degelijk in. Over dit
punt is zelfs een principiële uitspraak te doen: een dergelijke (extrinsieke) norm loopt
altijd een stap achter bij het literaire werk.
Een tweede bezwaar is, dat hier terecht het woord norm (in plaats van het
sympathieker ‘criterium’) wordt gehanteerd: een literair werk dat niet aan strikte
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voorwaarden voldoet, zou immers moeten worden afgewezen. In Valzouden dan de
adjectieven gelden als een slechte aantekening - geheel onafhankelijk van het feit
dat die adjectieven een functie hebben in het gedicht.
Nu kan men tegenwerpen: geen enkel literair werk zal de pure vormgeving van
de op dat moment heersende norm zijn, er is altijd wel een individueel aspect - maar
dan blijft het bezwaar gelden dat juist dat individuele aspect aan de hand van de norm
niet beoordeeld kan worden. En als een werk zich tegen de norm verzet, moet dan
niet eerder de norm zich aanpassen dan het werk? Maar als de norm zich klakkeloos
aanpast, heeft evaluatie geen zin meer, want dan is ieder werk even mooi of lelijk
als men wil.
Ten slotte is er een bezwaar, dat maakt dat werken mij zelfs met stringente
extrinsieke normen moeilijk te evalueren lijken: de norm legt wel de dichter aan
banden, maar voorspelt allerminst het gedicht.
Deze problemen zijn het gevolg van een kwestie waar ik al meer de aandacht op
heb gevestigd, nl. van het feit dat het literaire werk twee aspecten heeft, een collectief
èn een individueel aspect. Het collectieve aspect kan met extrinsieke normen (periode,
genre) worden beoordeeld,248. het individuele aspect ontsnapt aan die normen uit de
aard der zaak. Dit aspect kan weer wel worden beoordeeld naar de criteria die het
werk zelf stelt.
Een adekwate evaluatie moet èn van buitenaf èn van binnenuit geschieden. Alléen
van buitenaf beoordeeld wordt evaluatie normatief, alleen van binnenuit is zij
zinloos.249.
Voor Val levert deze combinatie van extrinsieke norm en intrinsieke criteria een
tegenstrijdigheid op. Ook een tegenstrijdigheid is natuurlijk een resultaat: Val blijkt
een adekwate belichaming van wat de Sturm-dichters beoogden, maar als gedicht
per se bevredigt het niet.
Deze conclusie, waartoe Val aanleiding geeft, is een verstrekkende, en als zodanig
aan het slot van deze evaluatieve onderzoekingen op zijn plaats. De extrinsieke kant
levert nog de minste moeilijkheden op: normen zijn in de historische context van het
werk te vinden. De intrinsieke kant vraagt meer van degene die evalueert, omdat een
beoordeling waar het vers zelf om vraagt, nu eenmaal onafwendbaar zal leiden tot
cirkelconclusies: wat er staat staat er, en daarom alleen al zou het in orde zijn. Toch
kan een combinatie van beide methodieken de gevaren wederzijds in toom houden,
dunkt me. Hoe moeilijk die combinatie in de praktijk echter is, en hoe onzeker de te
hanteren methode en hoe weinig relevant de uiteindelijke evaluatie van de gedichten
vergeleken bij de zeggingskracht van die gedichten zelf, dáárvan is dit hoofdstuk
een getuigenis.

3 Conclusies
In de voorafgaande paragraaf zijn aan de hand van evaluatieve opmerkingen een
groot aantal kwesties aan de orde gekomen. Verschillende methoden werden aan een
(zij het kort) onderzoek onderworpen. Extrinsieke, vaak gehanteerde normen werden
op hun geldigheid getoetst. Evaluatieve vragen werden gesteld met betrekking tot
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het materiaal waaruit de gedichten bestaan. Termen die vaak bij een wetenschappelijke
evaluatie worden gehanteerd werden op hun bruikbaarheid getoetst. Een aantal
waardesferen buiten die van de structurele waarden kwamen aan de orde. En ten
slotte is wel de meeste aandacht besteed aan de esthetische norm, zowel op theoretisch
vlak als op het gebied van evaluatie zelf. Een aantal gedichten bleek in vele (zo niet
alle) opzichten bevredigend, maar een zeker even groot aantal kon de toets van
evaluatie op structurele gronden niet

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

470
doorstaan - hoewel de in de vorige bladzijden uitgevoerde evaluaties, nogmaals,
geenszins pretenderen volledig te zijn. Dit leidde tot het probleem van Marsmans
reputatie, en gaf aanleiding tot een bijdrage tot de verklaring van het feit, waarom
Marsman nog steeds bij sommigen als een groot dichter bekend staat. Een en ander
wordt echter in de vorige paragraaf her en der verspreid gepresenteerd. De nu volgende
bladzijden dienen om er (kort) enig systeem in te brengen.
Van de extrinsieke normen die aan de hand van een aantal gedichten werden
beschouwd, wil ik er allereerst één noemen die nog zo extrinsiek niet lijkt, nl. de eis
van de consistente beeldspraak die bij de beoordeling van Bloesem aan de orde
kwam.250.
Het bleek, dat ook op het terrein van de beeldvorming en de metaforiek kennis
van historische literaire processen noodzakelijk in de evaluatie moet worden
ingebouwd. Verschijnselen als beeldopeenhoping, die ons, met andere
conventiesystemen, nu vaak lelijk aandoen, blijken (mits hun functie in de tekst kan
worden aangetoond) geen invloed te mogen hebben op het resultaat van een evaluatie.
Dan was er de kwestie van de bedoelingen van de auteur. Madonna illustreerde hoe
verleidelijk het soms is naar de ‘original intention’ toe te interpreteren en evalueren,
vooral omdat, juist bij dit gedicht, een evaluatie van de ‘achieved intention’ aanzienlijk
minder positief uitviel.
Een derde norm van extrinsieke aard, met de vorige verwant, bleek door Marsman
te zijn gehanteerd in Val. Val probeert zich te houden aan Marinetti's ‘voorschriften’,
en een lezing die van die voorschriften uitgaat, produceert inderdaad een weliswaar
gaver gedicht, maar doet een groot gedeelte (met name de derde fase in Val) tekort.
Men denke niet dat ik hiermee alle gedichten die in een door de periode bepaald
model passen, bij voorbaat veroordeel. Het centrale punt is dat de interpretator moet
weten wèlk periodemodel aan het werk ten grondslag ligt, maar dat model vervolgens
niet als norm mag hanteren. Een stelsel van voorschriften (men denke bv. aan het
sonnet) legt het gedicht aan bepaalde banden, en creëert daartegenover weer andere
mogelijkheden - maar het zijn niet de banden en de mogelijkheden die het wezen
van de tekst uitmaken. De laatste hier te noemen norm is die van de ambiguïteit.
Ernstige bezwaren bestaan tegen het hanteren van ambiguïteit als norm. De
veronderstelling dat ambiguïteit het literaire werk altijd rijker zou maken (de term
‘richness’ van Brooks en Warren), moet worden bestreden. Naar aanleiding van
Amsterdam is dit aangetoond: een ambigue interpretatie van het woord ontstelde
reduceerde de kwaliteit van het gedicht. Op grond van deze ontdekking kwam ik tot
de conclusie dat een evaluatiemodel een rangorde van criteria zou moeten hebben.
Hierover straks, naar aanleiding van de esthetische criteria, meer.
Uit de evaluaties van Val en Madonna blijkt wel, dat evaluatie van literaire werken
uit een vroegere periode ons voor complexe problemen stelt. Een aantal, door andere
onderzoekers gehanteerde, methoden heb ik op hun bruikbaarheid getoetst.
Het historisch perspectief en de plaats die dit binnen een evaluatief model dient
in te nemen, waren hier vaak het uitgangspunt. Sprak ik eerder over normen, hier
komen hooguit criteria aan de orde. Het verschil is duidelijk: criteria dwingen niet,
normen wel.251. Een methode waarvan ik niet goed zie, hoe die nuttig bij de evaluatie
van één enkel gedicht gebruikt zou kunnen worden, is de receptieesthetiek van Jauss.
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Hoe zinnig zijn betoog ook moge zijn, het bleek dat er in Virgo weinig mee viel te
beginnen.252.
Evenmin leverde de vernieuwings- en vervreemdingstheorie van de Russische
formalisten veel resultaat op. ‘Vervreemding’ bleek als criterium te moeten
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worden afgewezen, tenzij men er de wijze onder verstaat waarop het poëtische
materiaal (in tegenstelling tot omgangstaal) polyvalent wordt gemaakt.
Ik kon de vernieuwingen in Wacht (met behulp van Holst) wel uit het gedicht
losmaken, maar moest concluderen dat zij niet op andere wijze dan de traditionele
middelen tot de waarde van het gedicht bijdroegen. Wèl maakt een dergelijk
onderzoek begrijpelijk wat contemporaine poëzie voor de tijdgenoten aantrekkelijk
maakt. Behalve de normatieve opstelling van Der Sturm naar aanleiding van Val,
werd aan de hand van Schaduw onderzocht hoe het komt dat de waardering van de
tijdgenoten zo radicaal anders uitviel dan mijn evaluatie nu. De verklaring moet ten
dele gezocht worden in de onvermijdelijke andere optiek die de tijdgenoot heeft:
waardering voor datgene wat ànders is, richt zich niet op het totaal van het literaire
werk. Hieraan droeg de persoonlijkheid van Marsman nog bij, zijn adolescent élan,
en niet te vergeten de ongecompliceerde, directe en enigszins naïeve thematiek, die
op een eenvoudig niveau al aanspreekt, hetgeen verheldert waarom vele
poëzieminnaars op jeugdige leeftijd juist door Marsman zijn geïnspireerd.
Toch bleek Marsman als criticus wel degelijk zelf eisen van coherentie aan poëzie
te stellen. Oversteegen heeft in Vorm of vent aangetoond dat voor Marsman bij Van
den Bergh de wortels van de moderne, esthetische criteria liggen. Marsmans eigen
eisen t.a.v. poëzie en zijn opvattingen daarover, kwamen aan de orde bij de bespreking
van Gang, zijdelings bij Madonna, en in zoverre hij zich aansloot bij contemporaine
eisen van anderen, bij Val.
Een methode van heel andere aard werd getoetst aan Berlijn. Hoewel ik van
‘wechselseitige Erhellung’ niet heel veel heil verwachtte, bleek toch het feit dat in
Berlijn een literaire parallel van een expressionistisch schilderij is gecreëerd,
verhelderend te werken - wat men verder ook van dergelijke parallellen mag vinden.
Inderdaad kan het onderzoek naar de ev. relaties met een andere kunstvorm worden
beschouwd als onderdeel van het voor de onderzoeker noodzakelijke voorwerk, dat
het literaire werk in zijn tijd plaatst. Toch zal het resultaat van een dergelijk onderzoek
sterk afhankelijk zijn van het literaire werk waarbij het wordt gebruikt.
Een methode, ten slotte, die van deze de minst extrinsieke is, werd in een
vergelijking van Bloei en Das Tor getoetst. Daarbij bleek dat comparatieve evaluatie
een aantal cirkelredeneringen en absolute oordelen uit de weg gaat - maar daar staat
dan tegenover dat deze methode slechts in een beperkt aantal gevallen hanteerbaar
is. De twee te evalueren gedichten moeten wel veel gemeenschappelijks hebben, wil
men tot resultaten komen.
Vaak wordt terecht het verwijt gehoord, dat de ergocentrische interpretatie zich
uitsluitend met structurele factoren bezig houdt en daarmee een aantal aspecten van
het literaire werk verwaarloost. Markiewicz maakt in zijn artikel ‘Evaluation in the
study of literature’ duidelijk, dat de structurele waardesfeer niet de enig belangrijke
is. De moeilijkheid is alleen, dat iemand die wil weten hoe men teksten kan
interpreteren, m.a.w. iemand die de polyvalentie van het poëtische materiaal zichtbaar
wil maken, de middelen ontbreken om controleerbare uitspraken over andere
waardesferen te doen. Zelfs is het de vraag of deze waardesferen überhaupt
intersubjectief kunnen worden gemaakt. Niettemin heb ik er enige aandacht aan
besteed. De imaginatieve sfeer, waarover ik sprak naar aanleiding van Berlijn, creëert
het voor psychologen interessante probleem dat ‘vividness’, ‘Bildlichkeit’ alleen op
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voorstellingen levendigheid verkrijgen per waarnemer verschilt.
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Emotieve waarden kwamen aan de orde in Smaragd en Scheveningen. Smaragd
stelde ons voor eenzelfde moeilijkheid, nl. dat de (voor de lezer evidente) leegheid
en oppervlakkigheid in dit gedicht niet objectiveerbaar was. Gelukkig kon in
Scheveningen een ander facet van het probleem aan de orde komen. Het bleek daar
dat de vormgegeven emotie in het gedicht kan worden onderzocht aan de hand van
de visie van het gezichtspunt, en dat een (inter)menselijke emotioneel gepresenteerde
situatie geenszins voorwaarde is voor adekwaat functionerende emotieve waarden
in het literaire werk.
Ten slotte vroeg Nachttrein om een morele veroordeling. Hier bleek een principieel
verschil gemaakt te moeten worden tussen de opinies van een figuur of karakter aan
de ene kant, en een gestructureerd vooroordeel aan de andere kant. Dit gestructureerde
vooroordeel is in Nachttrein immanent aantoonbaar, zodat een veroordeling van dit
gedicht géén betrekking heeft op identificatie van de ‘ik’ met de auteur; maar op het
gedicht zelf, dat niet (of minder) begrijpelijk is wanneer men verzuimt jood op te
vatten als symbool voor het kwade - hetgeen het gedicht Nachttrein een verwerpelijk
gedicht maakt.
We begeven ons op controleerbaarder terrein, wanneer we onderzoeken hoe het
met de originaliteit van de Verzen is gesteld. Hoewel originaliteit - ik sluit me hierin
aan bij Markiewicz253. - geen criterium is dat bij een bepaalde waardesfeer behoort,
speelt de kwestie impliciet bij evaluatie toch meestal een rol, en zeker wanneer van
invloed sprake is. Invloed en originaliteit hóeven echter niet gerelateerd te zijn. Men
dient zich af te vragen, in hoeverre de invloed die men vaststelt, verwerkt is; of, met
andere woorden, in hoeverre de beïnvloede elementen in het gedicht zijn geïntegreerd.
Dit werd onderzocht in Vrouw(naast Van den Berghs Nocturne) en in Wacht (naast
fragmenten uit gedichten van Holst). Het bleek daar, dat een evaluatieve beoordeling
van het gehele gedicht zich niet kan beperken tot de niet-beïnvloede elementen. Het
lijkt mij niet raadzaam, de mate van originaliteit omgekeerd evenredig te stellen aan
de mate van beïnvloeding of de integratie van de invloed.
Vanzelfsprekend gaat dit niet op voor gevallen, waar van evidente imitatie sprake
is, waar originaliteit ontbreekt. In die gevallen wordt echter niet de mate van
originaliteit als centraal probleem gezien, maar de mate van imitatie. Hierover kan
ik verder weinig zeggen, omdat ik geen gevallen van imitatie heb kunnen onderzoeken.
Invloed is een verschijnsel, dat zijn wortels heeft in het scheppingsproces en de
psychologie van de auteur;254. originaliteit daarentegen is een literair-historisch
verschijnsel. Originaliteit kan gelegen zijn in de toepassing van nieuwe technieken,
of in de behandeling van tot dan toe ongebruikelijke stof. Deze opvatting van
originaliteit heeft inderdaad evaluatieve aspecten, maar alléén wanneer de onderzochte
tekst in relatie tot andere teksten uit de betreffende periode, dus in historisch
perspectief, wordt beoordeeld.
Een aantal gedichten bood de gelegenheid evaluatieve vragen te stellen ten aanzien
van het gebruikte materiaal.
Zo vroeg een evaluatie van Robijn om een nadere beschouwing van de auditieve
en visuele middelen, die in dit gedicht in hoge mate structurende factoren bleken te
zijn.
Belangrijk is de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, die naar aanleiding
van Hiddensoe en Bazel aan de orde kwam. Hoewel de overeenkomst tussen literaire
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en ‘echte’ werkelijkheid geenszins bepalend is voor de kwaliteit van het literaire
werk, bleek deze overeenkomst (of het ontbreken daarvan) voor onze visie zowel op
het werk als op de werkelijkheid van belang. Literatuur maakt dat wij de werkelijkheid
met andere ogen kunnen beschouwen; en omgekeerd
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dient men zich het verschil tussen werkelijkheid en literair werk te realiseren, wil
men het werk adekwaat interpreteren: ‘afwijkingen’ kunnen gehanteerd zijn, en de
functie van het werk als geheel wordt duidelijker naarmate men deze ‘afwijkingen’
als bewuste factoren onderkent.
Voor wat de interpretatie van het literaire werk betreft, is de relatie met de
werkelijkheid m.i. een eenzijdige. Ik gebruikte het woord ‘eenrichtingsverkeer’.
Kennis van de werkelijkheid is nodig - dit werd evident bij Hiddensoe, waar een
gebrek aan noodzakelijke geografische informatie tot een heel andere interpretatie
aanleiding gaf. Biografische informatie werd echter principieel als hulpmiddel voor
interpretatie afgewezen:255. binnen bepaalde grenzen, waarover hieronder meer, dient
men ervan uit te gaan dat het literaire werk zelf voldoende informatie levert om het
te kunnen realiseren. Schiet het hierin te kort, dan is de gebrekkige communicatie
aan het werk zelf te wijten - tenzij uiteraard de interpretator de schuld draagt.
Een andere kwestie, die aan het probleem literatuur-werkelijkheid is gerelateerd
maar er niet mee samenvalt, is het probleem van de anecdote. Onder anecdotisch
materiaal moet men dàt materiaal verstaan, dat de literaire werkelijkheid creëert. Met
de literaire werkelijkheid heeft de anecdote dus alles te maken - met de ‘echte’
werkelijkheid alleen in zoverre, dat op onze kennis van de werkelijkheid vooral (maar
zeker niet uitsluitend) door het anecdotisch materiaal een beroep wordt gedaan. Dat
het anecdotische materiaal in de context niet evaluatief neutraal is, bleek naar
aanleiding van Potsdam waar werd nagegaan in hoeverre de selectie van dit materiaal
bijdroeg tot het thema van dit gedicht.
Buiten het eigenlijke anecdote-probleem valt de kwestie van de niet-geïntegreerde
anecdote in Stroom. Wel verschafte het begrip anecdote ons hier de middelen om te
onderzoeken waar het in dit gedicht aan schortte.
Ook moet ik melding maken van een aantal vragen die rezen op het punt van de
literaire conventie. In Berlijn was het niet alleen de literaire maar ook de algemene
kunst-conventie die licht wierp op de evaluatie van dit gedicht. In Bloesem was het
de conventie van een op bepaalde wijze gehanteerde beeldspraak, en in Invocatio
die van het chiffre. Het resultaat dat de beschouwing van deze drie gedichten
opleverde was, dat kennis van de conventies noodzakelijk bleek - dit brengt mee dat
men bv. voor de interpretatie van een chiffre gebruik mag maken van andere
gedichten. De konsekwentie hiervan is een uitbreiding van het terrein dat door de
immanente interpretatie en evaluatie wordt bestreken. Als nl. bepaalde informatie,
waarvan niet altijd regelrecht (wel indirect overigens) uit het werk zelf blijkt dat zij
nodig is, onmisbaar blijkt voor interpretatie en evaluatie, dan dienen wij het model
zodanig uit te breiden, dat we dergelijke informatie bij het onderzoek kunnen
betrekken, zonder dat echter het werk zelf de centrale plaats en aandacht verliest.
Wil men dit niet, dan prevaleert het model boven het literaire werk, terwijl toch
het model in dienst behoort te staan van het literaire werk.
Hiermee betreden we het terrein van de esthetische criteria. Afgezien van het
onderzoek naar de epische structuur van Blauwe Tocht, werden op dit punt vooral
de mogelijkheden en grenzen van evaluatie zelf verkend.
Dat het mogelijk is op basis van een interpretatie volgens structurele criteria te
evalueren, bleek naar aanleiding van Vlam, Bloei-Das Tor, Wacht, Robijn, Amsterdam
en Weimar met positief resultaat; en naar aanleiding van Verhevene, Stroom, Einde,
255.

Wèl kan biografische informatie verhelderend werken.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Gang, Schaduw, Madonna en Val met negatief resultaat. Weliswaar kon dikwijls
slechts op een enkel aspect van het gedicht worden ingegaan, maar men diene te
bedenken dat de mate van coherentie van deze gedichten al in de tweede en derde
afdeling van de interpretaties is aangetoond.
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Vooral de groep gedichten die negatief werden beoordeeld is interessant, omdat (m.i.
evident) gebleken is dat het mogelijk is, de cirkelredenering, waartoe de structurele
benadering aanleiding kan geven, te doorbreken. Wat gebeurt er namelijk? Men
presumeert dat het literaire werk een soort netwerk is van waarden, die door
combinatie van de verschillende structuurelementen ontstaan. Als men vervolgens
evalueert en tot positieve resultaten komt, bewijst men eigenlijk niet veel meer dan
waarvan men is uitgegaan, nl. dat er een netwerk is. Daarom geloof ik ook niet, dat
expliciete evaluatie in alle gevallen even noodzakelijk is: de kernvraag richt zich,
wat het individuele literaire werk betreft, niet op het ‘dat’ van het netwerk maar op
het ‘hoe’ ervan. En het ‘hoe’ wordt juist in de eerste plaats in de interpretatie, niet
in de evaluatie, onderzocht. De esthetische waarde van een tekst is altijd een veelvoud
van waarden. De esthetische waarde van een afzonderlijke tekst ligt in het totale
netwerk van die tekst, waarin maximale informatie op maximaal economische wijze
wordt gepresenteerd. Dit netwerk kan niet anders dan zó als dat in de tekst gebeurt,
worden geformuleerd.
De konsekwentie hiervan is dat de esthetische waarde niet te beschrijven is.
Beschrijvingen zijn omschrijvingen, omschrijvingen zijn parafrasen: hoe meer men
erover zegt hoe verder men van de esthetische waarde zèlf verwijderd raakt. Het enig
zin volle dat we kunnen doen, is dat netwerk expliciet maken, zodat de esthetische
waarde in de tekst zèlf zichtbaar wordt. Deze functie wordt vervuld door een
interpretatie; een afzonderlijke evaluatie is daarbij niet altijd noodzakelijk. Interpretatie
is nodig om het netwerk expliciet te maken, mits men niet meent dat men daarmee
iets over het ‘wat’ van de tekst heeft beweerd. Naar aanleiding van Weimar heb ik
opgemerkt dat men, wanneer men expliciet wil maken hoe het netwerk van de tekst
functioneert, veel woorden nodig heeft waar de tekst met één woord kan volstaan.
Hoe explicieter, hoe meer woorden. Hoe dichter de wetenschap het geheim van de
literatuur benadert, hoe verder zij er zich dus van verwijdert. De adekwaatste manier
om het ‘wat’ te formuleren bestond al voor men begon, in de tekst zelf. Daarom zijn
de gevallen waar het netwerk gaten vertoont, interessant. Niet alleen omdat eerder
genoemde vicieuze cirkel door het aantonen van gaten doorbroken wordt, maar ook
omdat een slecht gedicht wèl enigszins een benadering van het ‘wat’ toelaat en niet
alleen van het ‘hoe’. Het goede onttrekt zich, zodra vastgesteld is dat deze kwaliteit
aanwezig is, aan beschrijving: het slechte vraagt om beschrijving. Wat Marsman
betreft, vraagt het slechte ook om een verklaring. Die heb ik geprobeerd te geven
naar aanleiding van Madonna en Schaduw. Oversteegen wees in Raster op Marsmans
slordigheid - en op grond van mijn bevindingen in de interpretaties en in dit hoofdstuk
moet ik hem daarin gelijk geven.
Mij resten nog enkele opmerkingen over theoretische evaluatieproblemen. Bij Val
heb ik een basismodel van evaluatie voorgesteld, dat extrinsiek zowel als intrinsiek
moet zijn. Wat de extrinsieke norm betreft, deze is gerelateerd aan de conventies en
de werkelijkheid (zie de opmerkingen bij Invocatio, Berlijn, Bloesem, Hiddensoe,
Bazel, en hierboven) en de positie die zij innemen ten opzichte van het literaire werk
zelf. Kennis van de werkelijkheid en van literaire conventies is noodzakelijk voor
interpretatie, maar er is een eenrichtingsverkeer. Dergelijke kennis kan een tekst
alleen verhelderen, niet verklaren. Dit model maakt óók de verhouding tussen
extrinsieke en intrinsieke informatie duidelijk waar het evaluatie betreft. Een tekst
kan nu eenmaal niet uitsluitend op zichzelf beoordeeld worden. Tot de conventie
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behoren ook de criteria die gehanteerd werden en worden. Nu wat de tekst zelf betreft.
Het belangrijkste intrinsieke criterium is, dunkt me, evenwicht. Daaraan ondergeschikt
zijn criteria van eenheid en complexiteit. Daaraan ondergeschikt zijn weer criteria
als ambiguïteit
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(die bijdraagt aan de complexiteit) en bv. euphonie (die bijdraagt aan de eenheid).
De toetssteen bij het hanteren van intrinsieke criteria is altijd functionaliteit. Ten
grondslag aan dit model van evaluatie liggen de twee principes polyvalentie en
economie van materiaal.
De resultaten van dit hoofdstuk zijn gering. Evaluatie levert meer problemen op
dan interpretatie. Sötemann toont in zijn artikel ‘Adäquate Konkretisation als äusserste
Grenze’ aan, dat we ook niet anders mogen verwachten, waar hij stelt, dat
‘eine völlig adäquate Rekonstruktion und eine “richtige” Einschätzung
der ästhetischen Wertqualitäten durch einen ganzen Komplex von Ursachen
für den Vertreter einer späteren Generation ebensowenig möglich ist wie
für den Zeitgenossen. Wohl aber ist es möglich, auf dem Wege eingehender
Untersuchungen der Struktur des Werkes sowie des literarhistorischen,
kulturellen und sozialen Kontextes, in dem es entstanden ist, der Einsicht
in die künstlerischen Werte, die im Werk als solche vorhanden sind, und
auch der Einsicht in das gegenseitige Verhältnis, in dem die Werte und
die aufgrund “verantworteter” Konkretisationen fundierten Wertqualitäten
zueinander stehen, näher zu kommen. Die Tatsache, dass der spätere
Forscher ebenso an seine eigene Situation gebunden ist wie der
zeitgenössische Leser an die seinige, ist der Grund dafür, dass auch seine
Erkenntnisse nur relative Gültigkeit besitzen’.256.
Leiden, juni 1975.

Eindnoten:
1. Zoals Boas meent, aangezien cultuur immers onze smaak beïnvloedt: ‘then the value of the
work of art is not embedded in the work of art itself but is partly contributed to it by the culture
in which critics live’ (Evaluation p. 8-9). Men vraagt zich af waar de rest van de contributie
dan vandaan zou moeten komen.
2. Principles of criticism p. 14.
3. Men mene niet dat de term ‘realiseren’ impliceert dat het literaire werk pas zou bestáán in de
realisering van de lezer. Wutz gebruikt de (gevaarlijke) term ‘potentieel bestaan’. Hij meent
(p. 154): ‘Ein dichterisches Werk “lebt” durch die verstehenden Leser’. Men zou het ongelezen
literaire werk m.i. kunnen vergelijken met een radio die in een lege kamer speelt: het bestaat
wel, maar zonder zin.
Mijn bezwaren tegen de theorie van het potentiële bestaan van het niet-gerealiseerde literaire
werk zijn de volgende: 1. Het uitgangspunt getuigt van weinig realiteitszin. Het probleem kan
zich onmogelijk voordoen, aangezien literaire werken niet worden geboren maar gemaakt. De
allereerste lezer is met het ontstaan meegegeven, nl. de auteur. Niemand zal staande kunnen
houden dat de auteur helemaal niet realiseert - en de adekwaatheid van diens realisering is voor
de vraagstelling niet relevant. 2. De enige mogelijkheid die overblijft om van potentiële maar
niet gerealiseerde literaire werken te spreken, geldt daarom voor het individu. Inderdaad kan
ik zeggen dat werken die ik niet heb gerealiseerd voor mij potentieel bestaan. Maar ik kan niet
zeggen dat ze in dat geval op zichzelf potentieel bestaan: mijn gezond verstand vertelt me dat
literaire werken die ik niet ken, wel degelijk bestaan. Wie dit niet accepteert is een solipsist. 3.
256.

‘Adäquate Konkretisation als äusserste Grenze’ p. 140-141.
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Mocht men desondanks menen, dat het literaire werk ongelezen slechts potentieel bestaat, dan
doet men af aan het belang van het literaire werk als zodanig. Aangezien men het er nl. wel
over eens is dat de volkomen adekwate realisering niet bestaat, zou het werk dus nooit adekwaat
bestaan maar altijd onvolkomen. Overigens zou chaos het gevolg van deze opvatting zijn: geen
enkel literair werk kan zichzelve gelijk zijn bij verschillende realiseringen.
Het bestaan van een literair werk ligt dus vast, onzeker is het of het als literair werk functioneert.
Deze functie is afhankelijk van de realiserende lezer, en daarmee variabel. Binnen deze
formulering doet een inadekwate realisering aan de aard van het specifieke literaire werk niet
af. De term ‘realisering’ mag m.i. dan ook alleen gebruikt worden wanneer men er niet mee
impliceert dat het niet-gerealiseerde werk slechts potentieel bestaat.
Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 313-342.
Wutz p. 54-55.
Evaluation p. 14.
Frye (Evaluation p. 17) concludeert: ‘The only value judgment which is consistently and
invariably useful to the scholarly critic is the judgment that this own writings, like the morals
of a whore, are no better than they should be.’
Wutz p. 49. Zie ook p. 99: ‘Man hat lange Zeit das ästhetische Verhalten mit einem Fühlen
einfachhin identifiziert, ohne freilich genauer angegeben zu haben, was man unter Fühlen und
Gefühl verstand.[...] Es ist eine heute allgemein geteilte Einsicht der Ästhetik, dass die ästhetische
Schau primär ein gegenstandserfassender Akt und nicht etwas “Gefühlsmässiges” ist. Es ist
aber unbestreitbar, dass diese Schau in ausserordentlichem Masse von emotionalen Erlebnissen
durchflochten ist.’
Evaluation p. 25.
id. p. 144.
id. p. 146.
id. p. 147.
Aesthetics hoofdstuk XI, p. 524-543.
idem p. 527.
idem p. 533.
Wutz passim. Hier komt nog bij, dat literaire werken niet uitsluitend esthetische waarden
bezitten, maar ook andere!
Evaluation p. 65.
Evaluation p. 175.
Aan deze probleemstelling heb ik uitvoeriger aandacht besteed in Het perspectief in ‘Menuet’,
p. 166-194.
Ik kan me hier niet uitvoerig bezighouden met een bespreking van het grote aantal criteria en
normen dat in de literatuur over evaluatie wordt voorgesteld.
Ik besteed hier geen aandacht aan dat aspect van het evaluatieprobleem, dat vraagt naar
maatstaven om literaire werken in een rangorde van grootheid te plaatsen; evenmin zoek ik
naar wetten die definitief literaire teksten in kunst en kitsch verdelen (zie hierover Wehrli,
Müller-Seidel). Het gaat me hier alleen om de eventuele kwaliteiten van afzonderlijke literaire
werken, met name van de gedichten van het door mij onderzochte corpus.
‘The esthetics of language’ p. 32.
idem p. 67.
Zie bv. paragraaf 2.5, 2.9 en 2.26 van dit hoofdstuk.
Zie paragraaf 2.5. van dit hoofdstuk.
‘Absolutismus oder Relativismus? Zur Wertfrage’ p. 94.
Zo is in het boek Evaluation geen enkele grondige evaluatie van een literair werk zelf te vinden.
Dit is mijn grootste bezwaar tegen de evaluatie-theorieën: vrijwel nooit is er iemand bij die het
ook doèt (een uitzondering vormt Sötemann in De structuur van Max Havelaar). Verklaarbaar
is dit verschijnsel wel, vanuit het problematisch karakter van evaluatie.
Vooral in de samenvattingen na de interpretaties is dat duidelijk het geval. Een af en toe herhalend
karakter van de evaluaties moet mij maar vergeven worden.
Dit blijkt onder meer duidelijk uit Hinderers analyse van een gedicht van Goethe (Evaluation
p. 54-79).
Weimar ziet er nog eenvoudiger uit en is dat dan ook.
De term ‘norm’ dient m.i. bij evaluatie vermeden te worden. Mukařovský gebruikt in zijn artikel
‘Über Strukturalismus’ (p. 95) de term ‘esthetische functie’, waar het begrip esthetisch
kenmerkend geacht wordt voor iets, dat geen praktisch doel heeft. Ook Wellek en Warren wijzen
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op p. 241 op het begrip esthetisch bij Kant, met de juistere omschrijving ‘purposiveness without
purpose’.
Nowottny p. 118.
In Formalismus resp. p. 113-114 en 115.
Alle literaire werken zijn op twee verschillende manieren gestructureerd: de lineaire structuur,
die zich van het eerste woord naar het laatste beweegt; en de totale structuur, die door
samenwerking van alle materiaal tot stand komt. Elke analyse zou met beide ‘structuren’ rekening
moeten houden. Aan dit dubbel gestructureerde aspect van het literaire werk is tot op heden
nog weinig aandacht besteed, ook in deze studie niet. Zo richt de atomistische interpretatie zich
voornamelijk op de lineaire structuur.
Het feit dat Vlam uit twee delen (resp. 1 en 2-5) bestaat, noem ik het structuurprincipe van dit
gedicht.
De tijd speelt als structuuraspect geen rol in Vlam. De woorden morgen en dag worden beide
geconcretiseerd en nemen een ruimtelijke waarde aan.
Het is ook mogelijk omgekeerd te redeneren: het feit dat 5-6 niet visualiseerbaar zijn in
combinatie met 1, is een argument voor mijn opvatting.
D.w.z. de betekenis in niet-poëtisch taalgebruik.
Ik moet hier kort zijn, ik kan niet alle argumenten opnieuw opsommen. De afdelingen II en III
van de interpretaties zijn op grond van de daarin onderzochte coherentie natuurlijk al evaluatief
van aard.
Zie hoofdstuk III 2.5.
Zie Hoofdstuk III 2.5.
Hieronder wordt Nocturne afgekort als N, Vrouw als V.
De boog p. 15 en 16.
Ook Verhevene, Stroom en Heerscher.
Wellek en Warren p. 242.
Men denke aan Joyce en Eliot. Nowottny bespreekt deze kwestie op p. 201 e.v. naar aanleiding
van Dylan Thomas.
Groot Nederland 38(1940) p. 874. Zie hoofdstuk III 2.5.
Bij een comparatieve evaluatie zou dat wèl het uitgangspunt moeten zijn.
Zie het Glossarium.
Ten aanzien van een overeenkomstig thema is een dergelijk onderzoek met succes verricht door
Spitzer in zijn artikel ‘The poetic treatment of a platonic-christian theme’.
Zie hoofdstuk I.2.1.
‘Evaluation in the study of literature’ p. 800.
Tegenover het gebruik van ‘o’ als aanroep van een persoon.
Vooral hoofdstuk IV 3.2.
Cf. bv. resp. Bloesem en Verhevene.
De eerste plaats in de bundel is Wacht.
Zie hoofdstuk III 2.1.
Ik ben ervan overtuigd dat Marsman inderdaad deze Holstiaanse waarde voor ogen stond bij
schemernacht - dit neemt echter niet weg dat het gedicht Einde zelf niet voldoende steun geeft
aan deze interpretatie.
Vriend p. 50.
Verbeeck p. 9-11.
Vorm of vent p. 198-222.
idem p. 220.
idem p. 59-93.
idem p. 208-209. Het citaat van Marsman komt uit De vrije bladen 5 (1928) p. 16. Marsman
spreekt dan vervolgens over de creativiteit als enige norm, waar ik straks op in zal gaan; hier
is het me te doen om het herhaalde woord organisme.
Vorm of vent p. 218. Oversteegen citeert uit Verzameld Werk. Poëzie, proza en critisch proza
p. 571-572.
De toevoeging tussen haken is van Oversteegen.
Vorm of vent p. 214. Oversteegen citeert uit De vrije bladen 6 (1929) p. 124 vv.
Een criterium dat ik zelf niet hanteer. Ook Lehning legt steeds de nadruk op het autobiografische
karakter van Marsmans poëzie.
Vorm of vent p. 206.
Vorm of vent p. 222. Oversteegen citeert uit De lamp van Diogenes p. 19.
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Vriend p. 50.
Cf. het thema van Gang en Wacht.
Vriend p. 40.
Verbeeck p. 13. Voor Verbeeck is elk ‘ik’ Marsman zelf.
Zie de opmerkingen in dit hoofdstuk naar aanleiding van Verhevene en Gang.
Wellek en Warren p. 248.
Een uitzondering is Oversteegens artikel in Raster - hoewel ik het met zijn stellingen daar niet
volkomen eens ben. Zie paragraaf 2.11 van dit hoofdstuk.
In memoriam H. Marsman p. 5.
idem p. 10.
idem p. 18.
idem p. 85.
idem p. 148. Toch is Marsman op 30-9-1899 geboren; hij was dus bijna 41 jaar oud toen hij
stierf op 21-6-1940.
Zo schrijft Marja (In memoriam H. Marsman p.182) Marsmans karakteristiek: ‘Kuis, koel en
jeugdig, of, zoals je zelf de gezellin op je vroegere tochten in dat rijk, Penthesileia, eens
beschreef: knaapachtig, weerbaar, besloten, glad, rank.’
Men vergelijke met Van den Bergh.
Het is dan ook niet vreemd dat de ‘Seinen’ naar verhouding beduidend minder lof hebben
geoogst. Van Ostaijen is hierin een uitzondering (‘Marsman of vijftig procent’).
In memoriam H. Marsman p. 176.
Sötemann wijst er in zijn artikel ‘Adäquate Konkretisation als äusserste Grenze’ nadrukkelijk
op, dat adekwate realisatie (concretisatie) voor de tijdgenoot tot de onmogelijkheden behoort.
‘Über die literarische Evolution’, in: Russischer Formalismus p. 435.
Waarover later in dit hoofdstuk.
Jauss p. 190-191, noot 16. De uitspraak is van Mukařovský, die zelf overigens geen formalist
is.
Waar brekend het zwijgen begint, p. 161, 1-6.
Aan de eenzaamheid, p. 131, 25-27.
De geheime zee. p. 220, 1-16.
‘Die Kunst als Verfahren’ p. 15.
Russischer Formalismus p. XXIII.
Jauss p. 165: volgens de Russische formalisten is het literaire werk de som van daarin
aangewende kunstmiddelen.
Jauss p. 165.
Ook is (bv. aan Smaragd) aannemelijk te maken, hoe een gedicht dat uit louter nieuwe elementen
bestaat, daardoor niet noodzakelijkerwijze kunstkarakter hoeft te verwerven (zie paragraaf
2.12).
Jauss p. 166 maakt een ander bezwaar: nieuwe kunstvormen ontstaan niet alleen uit een zich
afkeren van een literaire traditie, maar óók uit buitenliteraire, bv. sociaal-historische, oorzaken.
Zie de evaluatieve opmerkingen naar aanleiding van Vlam en Gang.
Zie de evaluatieve opmerkingen naar aanleiding van Schaduw en Wacht.
Wellek en Warren p. 256.
Wellek en Warren p. 257. Een poging om deze historische waarden vast te stellen werd gedaan
in hoofdstuk II. Toch spreek ik in dit verband niet graag van waarden, desnoods van een
historische norm, i.c. de expressionistische - hoewel deze voorstelling van zaken m.i.
simplificeert. Mogelijk waren de voor ons historische aspecten voor Marsman wel een norm,
nu daarentegen zijn zij juist niet normatief maar waardevrij materiaal.
Jauss p. 177. Zie Segers voor een samenvatting van Jauss' theorie.
Jauss p. 178.
Jauss p. 170.
Jauss p. 183.
Jauss p. 177. Hier is het formalisme duidelijk geïncorporeerd.
Bonset/Van Doesburgs normen wijken te veel af. Oversteegen schrijft: ‘De Van Ostaijen van
Bezette Stad gaat hem lang niet ver genoeg.’ (Vorm of vent p. 68). Overigens is Van Doesburg
het in principe wel met Van den Bergh eens (Vorm of vent p. 69). Wel wil ik erop wijzen dat
hier zich theoretisch de eerste moeilijkheid kan voordoen: het benodigde historische materiaal
moet maar toevallig aanwezig zijn! Werkelijk adekwate reconstructie van de verwachtingshorizon
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van een bepaald literair werk, is alleen mogelijk wanneer dat werk uitvoerig en van verschillende
zijden besproken werd.
Een ander bezwaar is, dat men in programmatische en polemische geschriften, als van Van den
Bergh, geneigd is extra scherp te formuleren, en dat wij deze gechargeerde meningen niet als
representatief mogen beschouwen voor de algemene opvattingen van die tijd - en zelfs misschien
niet voor de werkelijke opvatting die Van den Bergh zelf zal hebben gehad.
Vorm of vent p. 83. Deze opvatting is overigens gemeengoed sinds Baudelaire.
idem p. 83.
Vorm of vent p. 84. Oversteegen citeert Den gulden winckel 20 (1921), p.2.
Vorm of vent p. 85.
idem p. 86.
idem p. 87.
idem p. 88. Oversteegen citeert uit De vrije bladen 1 (1924), p. 115.
Zie hoofdstuk III 2.2. Ik doel hier bv. op het gebruik van de kleur ‘groen’.
Ook de tegenstelling met de poëtische taal van de vorige periode zou voor de
verwachtingshorizon relevant moeten zijn. Zie paragraaf 2.9. van dit hoofdstuk.
Jauss p. 175.
idem p. 176.
In de roman kan men opereren met een van de werkelijkheid afwijkend specifieke constructie
van de ‘wereld’, met expliciete meningen, opvattingen, enz. Ook zijn afwijkingen van gewone
taal in proza minder groot en daardoor voor een dergelijk onderzoek relevanter.
De bundel als geheel natuurlijk wel. Deel I (hoofdstuk II en III vooral) houdt zich hier in feite
impliciet mee bezig.
Zie de evaluatieve opmerkingen naar aanleiding van Verhevene, Gang en Schaduw. Er is wellicht
meer te verwachten van een receptie-esthetisch onderzoek wanneer het door een groep mensen
wordt verricht. Segers bespreekt een aantal dergelijke onderzoekingen, en signaleert daarbij
terecht het gevaar van een veelheid van meningen. De chaos, die Segers (in navolging van Iser)
binnen de ergocentrische methode constateert, lijkt mij niet te ordenen door een nog grotere
chaos te creëren. Aandacht voor de specifieke werking van de tekst is juist bij groepsonderzoek
een eerste vereiste.
Daar komt nog bij, dat de verwachtingshorizon en de mate van ‘geslaagdheid’ in de praktijk
bij een enkel gedicht wel eens ver uit elkaar kunnen liggen. Daarvan is Marsman trouwens een
bewijs: het kunstkarakter dat sommigen zijn gedichten hebben aangerekend, kan tegenwoordig
met argumenten worden ontkend - hoewel Virgo hierop een uitzondering is.
Dat ook de receptie-esthetische methode ten dele stoelt op een ergocentrisch model, wordt
aangetoond door Link.
Dit neemt niet weg dat er in ergocentrische benaderingen inderdaad vaak te weinig aandacht
wordt besteed aan het feit, dat het literaire werk een vorm van communicatie is. Toch zal men,
ook wanneer men de lezer de theorie binnenhaalt, niet uit het oog mogen verliezen dat die
communicatie in de realisering van de lezer tot stand komt en dat die realisering adekwater is
(en de tekst dus beter ‘communiceert’) naarmate de lezer duidelijker oog heeft voor de tekst
zelf. Nog steeds staat de tekst centraal!
‘Marsman voor jong en oud’ p. 58-70.
idem p. 60.
idem p. 60. Zie ook paragraaf 2.8. van dit hoofdstuk.
Vooral in de aanhef van Tempel en kruis, betoogt Oversteegen, leidt de beeldspraak tot
ongelukken. Oversteegen meent dat het zeester-beeld, het mijn-beeld en het krater-beeld
onmogelijk te verdedigen zijn ‘als een weergave van tegenstrijdige indrukken, of als het tekenen
van een ontwikkeling in de situatie. De lezer blijft haken en konstateert: één beeld was genoeg
geweest. De dichter vertrouwde blijkbaar niet op de werking van zijn zeester-metafoor en gooide
er nog twee beelden overheen.’ (p. 61) M.i. voegt deze beeldopeenhoping, door de verschillen
tussen het subject en de verschillende metaforen, per fase juist iets toe: cumulatief ontwikkelt
zich het complex door steeds negatievere indrukken te presenteren - een thema dat in Tempel
en kruis zeer wel integrabel is.
Zie noot 136.
‘Positief en negatief oordeel’ p. 325.
idem p. 331.
idem p. 333. Wellicht, maar alle beelden zijn wèl met het gemeenschappelijke centrale subject
te verzoenen, nl. het plein waar het makelaarskantoor zich bevindt.
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136. Om mijn argumenten duidelijk te kunnen uiteenzetten, citeer ik hier het gedicht Annie (Poëzie,
p. 170):

Annie
Haar lichaam golfde in het bed
- de herten traden uit het woud
van berkenzon en beukengoud en in het deinen van haar schoot,
gevangen in het gouden net,
verging mijn lichaam in het wed
tusschen haar schouders en haar schoot.
in 't zachte golven van haar buik
verging de ziel en stroomde uit
in 't donker, wijnrood golvend dal,
en samen, hemel en heelal,
waren in snellen wisselval
wij beurtlings golf en golvendal.
maar golf of dal of mast of boot onder het weemlend sproetengoud,
onder den wilden harenval
van beukenrood en berkengoud,
werden wij, hemel en heelal,
een voorgolf van den dood.
De consistentie in dit gedicht moet m.i. gezocht worden daar waar Oversteegen zich juist het
meest aan de inconsistentie ergert: in de stroom van onderling discrepante waterbeelden (golven,
deinen, wed), die gecombineerd worden met landschaps-beelden (herten, berken, beuken) - een
combinatie die Oversteegen overigens ook niet aanstaat: de zeebeeldspraak doorkruist de
landbeeldspraak in dal 10, meent hij (‘Marsman voor jong en oud’ p. 69).
Naar ik hoop te hebben aangetoond in mijn interpretaties (Bloei, Blauwe Tocht III, Das Tor)
vormen ‘stroom/boot’-beelden bij Marsman een metafoorcomplex, dat (verhuld vaak) de coïtus
kan aanduiden en tevens (men denke aan maanzeil in Bloei) de 'ik' in de coïtus-situatie. Dit
meerwaardecomplex functioneert in Annie ook (gecombineerd met de coïtus/dood-thematiek,
waarin het woord daleen dubbele functie heeft, zoals Oversteegen terecht aangeeft); en het
wordt in dit gedicht gecombineerd met een ander beeldcomplex, nl. de landschapsmetaforiek
die (men vergelijke bijna alle gedichten uit ‘Droomkristal’) de vrouw karakteriseert. Deze
combinatie van twee metafoor-gebieden lijkt mij voor Annie essentieel. Vanuit deze combinatie
krijgt het samen, hemel en heelal zin, dat Oversteegen als een tegenstelling wil zien maar waarin
en m.i. als een uitbreidend voegwoord moet worden opgevat, hemel de meerwaarde van ‘geluk’
heeft (cf. aus denen himmel blüht in Das Tor), en heelal ten slotte staat voor het totale uitspansel,
de kosmos - waarbij weer niet vergeten mag worden welke functie het kosmische in Marsmans
poëzie heeft.
Per metafoorgebied zijn er inconsistenties. Oversteegen heeft moeite met wed, zowel als beeld
op zich, als in combinatie met verging mijn lichaam in dezelfde regel: ‘de herten, die het
verlangen symboliseren, komen uit het woud, maar het wed waar zij heen willen gaan is als
drinkplaats verraderlijk. “Mijn lichaam” vergaat erin.’ (‘Positief en negatief oordeel’ p. 338).
Ten eerste is het beeld van de herten in 6 allang verlaten (wed refereert er aan, maar het
onderwerp is hier mijn lichaam), ten tweede moet juist het betekenisaspect ‘verraderlijk’ in
verging worden ‘afgeschermd’. wed is een metafoor (een vrouw heeft daar geen wed, merkt
Oversteegen op, ‘Marsman voor jong en oud’ p. 67) en het wordt terecht door Van der Steen
geïnterpreteerd als ‘drenkplaats’ (‘Last en co: in woorden’ p. 326), waarin vooral de noties
‘laven, troost vinden’ van belang zijn. (Overigens zit Van der Steen duidelijk op het verkeerde
spoor wanneer hij betoogt dat poëzie, voor hem, ‘associatie’ is, en ‘de uiting van bepaalde
gevoelens waarin de intensiteit van die gevoelens mede een belangrijk criterium bij de
beoordeling is’ (idem p. 327), Dat wed een heel ander soort van water is dan golf en golvendal,
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is nu eenmaal typisch voor dit soort beeldspraak. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is
‘water’, en niet ‘zeewater’. De beelden spreken elkaar niet tegen, maar divergeren vanuit een
gemeenschappelijk centrum en voegen, per beeld, aspecten aan dat centrum toe.
Overigens gaat het in Bloesem (en Annie) enigszins anders toe dan in Tempel en kruis. In Tempel
en kruis is een anecdotisch woord het subject, dat door middel van verschillende metaforen
wordt verhelderd.
Eveneens in hoofdstuk 1.2.3.
Deze beeldopeenhopingen zijn acceptabeler naarmate men minder ‘bildlich’ interpreteert. Wutz
(p. 78-82) stelt terecht dat het in literatuur gebruikte beeld (of de beleving daarvan) niet identiek
is met het met dat beeld corresponderende voorwerp in de realiteit.
En Annie, zie noot 136. In andere voorbeelden die Oversteegen geeft, functioneert de
beeldopeenhoping niet - Marsman was nu eenmaal een intuïtief en slordig dichter.
Ik heb het nu niet over de minder geslaagde laatste regels.
Het criterium van de consistentie van het hele gedicht blijft hier buiten beschouwing.
‘Evaluation in the study of literature’ p. 802-3.
idem p. 802-3.
Het perspectief in ‘Menuet’ p. 172.
Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 196. Ook evaluatie zelf is emotioneel, meent
Ingarden, waar hij stelt (p. 216), dat alleen oordelen die hun grond vinden in een esthetisch
emotioneel waarderen, wèrkelijk gegrond zijn.
Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 318.
idem p. 324.
Formalismus, Strukturalismus und Geschichte p. 221-246.
Markiewicz doelt hier op Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 181-226.
‘Roman Ingarden’ p. 236.
‘Roman Ingarden’ p. 241.
idem p. 243. Markiewicz doelt hier op Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks p. 329 v.v.
Ingarden heeft een andere opvatting van het begrip ‘esthetisch’ dan de meeste theoretici over
evaluatie, die, in navolging van Kant, vooropstellen dat ‘esthetisch’ belangeloosheid impliceert
ten aanzien van het esthetische object.
Markiewicz noemt dit een ‘fast utopischer Gesichtspunkt’ (‘Roman Ingarden’ p. 243).
Deze kritiek geldt maar voor een gedeelte van Ingardens fundamentele werk. Overigens bespreekt
Ingarden geen gevallen waarin het literaire werk geen aanleiding geeft tot een esthetische
ervaring.
Marsman schrijft (in ‘Over Franz Marc’) over het kubisme: ‘Wij hebben er helderheden aan
ontleend, en orde; open beheersching en strakke zakelijkheid. Het heeft ons vuren zekerheid
geleerd, stalen tred en harde regelmaat. De adel van den koelen vorm is onvervreemdbaar in
ons merg gehecht.’ (Marsman en het expressionisme p. 48).
Deze smart is, zelfs wanneer men III afzonderlijk beschouwt, nogal raadselachtig van oorzaak
en nauwelijks geïntegreerd. Vanuit het standpunt van de continuïteit valt het kwestionabele
smart nog meer op als onintegrabel.
Overigens ook weinig integrabel.
Zie hoofdstuk IV.1.
De toepasselijke betekenisaspecten zijn natuurlijk maar een deel van de waarde; de andere
functies die het woord in het gedicht heeft, komen er nog bij.
Zie hoofdstuk III 2.1. en hoofdstuk IV 3.
Zie hoofdstuk IV 3.
Blauwe Tocht I 17 schemerenden; Bloesem 11 en 16 scheemrend: Wacht 8 en Blauwe Tocht I
5 schemering; Madonna 12 schemer.
Zo weet men bv. door vergelijking, dat de waarden van chiffrewoorden bij Trakl ambivalent
zijn. Juist doordat men dit weet, kan men bij interpretatie van een afzonderlijk gedicht weer
van vergelijking afzien.
Dit is de titel van een hoofdstuk van W.K. Wimsatt jr.'s The verbal icon, p. 3-18.
In Shipley, bij het lemma ‘intention’, p. 230.
idem p. 230.
Preminger p. 398.
Empson p. 16.
Preminger p. 400. curs. van mij. Wel had ik liever in de laatste regel het woord ‘interpreting’
vervangen gezien door ‘illuminating’ o.i.d.
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172. Hoewel Marsman in een brief aan Houwink (Criterium 1940, p. 68) het woord ‘jood’ niet noemt,
zijn de kwalijke elementen wel in deze passage aanwezig: ‘[...] den dendergang der trein door
den oneindigen tunnel der nacht (steden en firmamenten hangen aan hare baan, wiekende). Het
is een zeer luguubre affaire, die D-trein; dáár, denk ik, werd en wordt Europa verdobbeld; uit
de daemonische monden der slapenden walmt het kwade.’
173. Over Marsmans ‘flirt’ met het fascisme, zie Lehning Vriend p. 121-122, en Den Doolaard in
Den gulden winckel 26 (1927).
174. In Marsman en het expressionisme.
175. idem p. 26.
176. Of dat mogelijk is, is een tweede. Ik kom hier nog op terug.
177. Lehning in Marsman en het expressionisme p. 44.
178. idem p. 43.
179. idem p. 43.
180. idem. p. 48.
181. Expressionism p. 127.
182. idem p. 128. Op p. 132 nogmaals: ‘In general, the aim is to suggest the mobility of contours,
as in some of Kokoschka's portraits’.
183. Zie de interpretatie, vooral Ruimte.
184. In het hoofdstuk ‘Literature and the other arts’.
185. ‘Literature and the other arts: some remarks’. Teesing onderscheidt drie soorten relaties: a)
samenwerking van verschillende kunstvormen in één kunstwerk; b) historische relaties tussen
literatuur, beeldende kunst en muziek; c) de problematische systematische relatie tussen kunsten
(p. 27). Alleen de laatstgenoemde relatie is hier relevant.
186. ‘Literature and the other arts; some remarks’. Ook Hadermann wijst hierop (Expressionism p.
120 en 121).
187. Navraag hieromtrent in de kennissenkring levert al grote verschillen op.
188. Hadermann wijst, in navolging van K.L. Schneider, op de relatie tussen expressionistische
dichters en schilders, met name Van Gogh, ten aanzien van het gebruik van kleuren
(Expressionism p. 133).
189. Lehning Marsman en het expressionisme p. 34.
190. idem p. 32-33.
191. Hadermann, in Expressionism p. 134.
192. Weisstein, in Expressionism p. 42.
193. Hadermann, in Expressionism p. 130.
194. Geparafraseerd door Lehning, Marsman en het expressionisme p. 51.
195. Ook deze relatie mag men rekenen tot de conventies van de periode.
196. Criterium 1940; ‘Een onvoltooide correspondentie’ p. 67.
197. Vriend p. 175.
198. Vriend p. 164-169.
199. Zie de evaluatieve opmerkingen naar aanleiding van Nachttrein.
200. Criterium 1940 p. 70.
201. Weliswaar staat even verder op dezelfde pagina: ‘Mij is dit plein, deze Potsdammerplatz, op
dit uur [...] geen elysische vreugde, en het dicht dat hier 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.’ Hier refereert Marsman echter ongetwijfeld aan de expressionistische
poëzie in het algemeen, en niet aan de zijne.
202. The meaning of meaning p. 149 vv.
203. idem p. 240.
204. Ook Richards alleen, bv. in Principles of criticism.
205. Afgezien van Amsterdam.
206. ‘Zum Problem der literarischen Wertung’ p. 41.
207. Nl. van de Russische formalisten en de Praagse Cercle linguistique; van de New criticism; en
van de Duitse school waartoe Kayser, Staiger en Beriger behoren.
208. Kritiek op deze opvatting levert Lunding in ‘Absolutismus oder Relativismus? Zur Wertfrage’
p. 88: ‘Wenn er [sc. Emrich] [...] sowohl Grundbefindlichkeiten als auch Bewusstseinstufen
des Geistes ins Feld führt, und zwar mit dem Ziel, die Identität bestimmter Bewusstseinsstufen
der menschlichen Existenz mit bestimmten literarischen Formen nachzuweisen, so zeigt ein
solcher Entwurf, wie schnell die als Hilfswissenschaft angerufene Philosophie die volle Macht
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beansprucht. Im Einklang mit der Weite des begrifflichen Apparates steht Emrichs Definition
der Schönheit: “Schön” sei alles, dessen Gestaltung ein Tieferes, ein Inneres offenbart.’
‘Zum Problem der literarischen Wertung’ p. 44.
idem p. 51.
‘Evaluation in the study of literature’ p. 802-803.
Marsman en het expressionisme p. 52.
Zie hoofdstuk II 2.8.3.
Sötemann vestigt hier herhaaldelijk de aandacht op, o.m. De structuur van Max Havelaar p. 7.
Ook Markiewicz merkt op (‘Evaluation in the study of literature’ p. 804): ‘in contradiction to
a scientific work, a law, or a poetical tract, the literary work has no explicit, unchangeable rules
determining how its relation to objective reality is to be understood.’
Dit zou ook de reden kunnen zijn waarom het gedicht Scheveningen in latere uitgaven is
omgedoopt tot Fort.
Voor een wèl realistisch werk geldt trouwens hetzelfde: de selectie van elementen die uit de
werkelijkheid in het literaire werk terecht komen heeft op zichzelf al een bepaalde bedoeling.
Zo meent Wutz terecht: ‘nur auf Realität hin kann sich etwas als Schein enthüllen.’ (p. 82).
Sötemann, De structuur van Max Havelaar, behandelt deze kwestie uitvoerig.
Dit geldt niet alleen voor de werkelijkheid, maar voor alle gegevens die men nodig heeft om
een literair werk adekwaat te kunnen realiseren.
Het perspectief in ‘Menuet’ p. 172.
Literatuurwetenschap, passim.
Zie hierover ook hoofdstuk IV. 1.
Zie Jauss' opmerkingen tegen Lukacs' ‘Widerspiegelungstheorie’, waar dit uitermate duidelijk
wordt, p. 156-161.
Jauss p. 162. Jauss citeert hier Kosik Die Dialektik des Konkreten, Frankfurt 1967, p. 123.
Dit wordt gesteld door Teesing in ‘Probleme der kunstwissenschaftlichen Wertung’ p. 249.
Empson p. 1.
Preminger p. 19.
Brooks en Warren p. 552.
Preminger p. 19. Toch heeft Empson zelf nadrukkelijk op dit gevaar gewezen: ‘An ambiguity,
then, is not satisfying in itself, nor is it, considered as a device on its own, a thing to be attempted;
it must in each case arise from, and be justified by, the peculiar requirements of the situation,’
(p. 235)
Op de manier waarop dit thema verder en in z'n totaliteit gestalte krijgt, kan ik hier niet ingaan.
Het gebeurt uiteraard door kwalificerende informatie, d.w.z. de visie op de anecdote van het
gezichtspunt; en ook door de strofevorm en het rijm, enz. Zie de interpretatie.
Een voorbeeld van functionele selectie vinden we in Delft 9 blinde non, met de implicaties
‘mismaakt, verval’ die aansluiten bij het thema.
Omwille van de redenering stel ik de zaak hier wat vereenvoudigd voor. Het aantal
klankherhalingen in Weimar is groter: viermaal ui, driemaal oo, driemaal h en driemaal v.
Zie hoofdstuk III paragraaf 1. Zie ook paragraaf 2.3. van dit hoofdstuk.
‘Evaluation in the study of literature’ p. 808.
Het verwondert mij dan ook niet dat Markiewicz aan originaliteit nauwelijks aandacht besteedt.
Men denke aan Joyce, Virgina Woolf.
Men denke aan Baudelaire en Rimbaud die het ‘lelijke’ in de literatuur brachten; en aan Vestdijks
Meneer Visser's hellevaart.
Ik denk aan Iris Murdoch, Somerset Maugham.
Lehning (Marsman en het expressionisme) p. 53. Zie ook de interpretatie van Val noot 1.
Zie paragraaf 2. 16 van dit hoofdstuk.
Lehning, Marsman en het expressionisme p. 52-54.
Denkbaar in poëzie is nog een stap verder terug, waarin woorden alleen nog als klank, niet meer
als betekenis functioneren.
M.i. is dit niet te verwezenlijken zolang de gebruikte woorden nog het uiterlijk hebben van
buiten de literatuur gebruikte woorden. Engelman is een goed voorbeeld.
Zie hoofdstuk II 2. 6.
Muschg p. 59.
Muschg p. 59-60. Curs. van mij.
Marsman volgt Marinetti niet naar de letter: in Val treft men geen infinitieven aan, wel
adjectieven, en geen dubbele substantieven.
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247. Pepper, ‘The justification of aesthetic judgments’, p. 140-152.
248. Hoewel men hier bij comtemporaine literaire werken ook in grote moeilijkheden zal raken,
omdat de toekomstige norm nog niet bekend is.
Een literair werk dat zich afzet tegen de huidige norm, geraakt dan in een niemandsland.
249. Ik heb dit eerder betoogd in Het perspectief in ‘Menuet’, p. 166-194. Ook Hirsch (Validity in
interpretation p. 144-163) staat een combinatie van extrinsieke en intrinsieke normen voor.
250. Vaak kwamen bij één gedicht verschillende kwesties aan de orde, zo zal het voorkomen dat
eenzelfde gedicht in deze samenvatting in verschillend verband wordt genoemd.
251. Dit maakt de term ‘norm’ t.b.v. evaluatie minder bruikbaar.
252. Jauss' methode zou ev. wel bruikbaar kunnen zijn voor de evaluatie van proza, of van een hele
bundel poëzie.
253. ‘Evaluation in the study of literature’ p. 808.
254. Dit neemt uiteraard niet weg dat het mogelijk is die invloed in de tèksten te onderzoeken.
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Glossarium
AFSTAND: zie Gezichtspunt
ALLUSIE: Brooks en Warren p. 551: ‘A reference to some event, person, or
place of literary or historical significance.’ De term wordt vooral gebruikt in
verband met de ‘Seinen’, waar de titels alluderen aan bepaalde plaatsen in de
werkelijkheid.
(zie: Literaire werkelijkheid; Werkelijkheid) p. 117, 119, 450-453, 453-456
AMBIGUÏTEIT: Brooks en Warren p. 552: ‘Multiplicity of meaning’. Een
woord in een gedicht is ambigu, wanneer het in de context verschillende waarden
heeft. Bij voorbeeld wanneer het zowel letterlijk als figuurlijk of metaforisch
moet worden opgevat. Daarom zijn alle met meerwaarde gebruikte woorden
ambigu. Zo onthullen de watermetaforen in Bloei dat er van een coïtus sprake
is. Zo leidt de ambiguïteit in Das Tor tot polyinterpretabiliteit van het hele
gedicht, dat tegelijk een boottocht en een coïtus behandelt.
(zie: Polyvalentie; Waarde; Polyinterpretabiliteit; Meerwaarde; Betekenis)
p. 64, 71, 75, 80-82, 96-97, 125, 140, 203, 204, 206, 221, 243, 430, 459
ANECDOTE: het verhaal dat het gedicht vertelt; de gebeurtenis die er zich
afspeelt; zonder dat de visie van het gezichtspunt daarbij betrokken wordt. De
anecdote is dus nièt de (biografische) aanleiding buiten het gedicht. Het
anecdotisch materiaal is het materiaal dat informatie geeft over tijd, ruimte,
personen, handeling enz. Men dient de anecdote niet op te vatten als een
afgeronde gebeurtenis. In de meeste ‘Seinen’ bv. is de anecdote vrijwel alleen
een bepaalde plaats, door de titel genoemd. Vragen naar de anecdote zijn: wat
gebeurt er eigenlijk, of: wat ziet hij/zij, waar, wanneer. Deze feiten omtrent de
literaire werkelijkheid kan men niet als zodanig in het gedicht vinden, want de
anecdote wordt altijd gepresenteerd door het gezichtspunt, met de visie van dat
gezichtspunt. De anecdote is niet gelijk aan het thema, maar kan daar wel mee
samenvallen, in anecdotische verzen bv. (Voor de term ‘anecdote’ zie Sötemann,
‘M. Nijhoffs “De moeder de vrouw”’, passim.)
In Stroom zijn anecdote en thema zover uit elkaar geraakt, dat de anecdote
slechts met moeite geconstrueerd kan worden uit het materiaal dat in het vers
geboden wordt.
(zie: Gezichtspunt; Literaire werkelijkheid; Thema; Signaalwoord)
p. 1, 11, 31, 37, 39, 40, 43, 52, 77, 87, 88, 91, 94, 136, 137, 138, 149, 152, 153,
175 vv, 181, 182, 191vv, 199, 200, 214, 215, 216, 225, 241, 242, 344-346, 374,
382-383, 398, 399-401, 403, 423-425, 454-456, 462-463, 473
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ATOMISTISCHE INTERPRETATIE: de interpretatie van de kleinere eenheden
in het gedicht, woorden en hun directe onderlinge samenhang, met minimale
aandacht voor totale verbanden.
p. 9, 10, 16-19, 23-31, 36-41, 47-54, 58-63, 67-70, 73-76, 80-84, 87-90, 93-97,
100-108, 113-120, 124-127, 130-149, 157-162, 164-169, 174-178, 181-184,
186-198, 191-194, 196-199, 202-204, 207-209, 213-218, 221-222, 224-226,
229-233
AUCTORIAAL GEZICHTSPUNT: zie Gezichtspunt
AUDITIEVE STRUCTUURMIDDELEN: die structuurmiddelen welke berusten
op de klankwerking: rijm, ritme.
(zie: Visuele structuurmiddelen) p. 2, 7, 9, 12, 13, 124-129, 162, 198, 199,
216-217, 443-444
BEELD: gepresenteerde voorstelling. Een beeld kan descriptief zijn, en
metaforisch (Wellek en Warren p. 188). Een metafoor is een beeld, het
omgekeerde is niet noodzakelijkerwijs het geval.
Bv. descriptief: Vrouw 2 gedrochtlijk staan wij en massaal geheven; metafoor:
Vlam 3-4 schalen / van lucht en aarde; beide: Bloesem 1 Oneindig zijn de vloeren
van den nacht-.
p. 270
BEELDCONTAMINATIE: vervlechting van twee beelden tot één.
Gang 3 en oogen branden dieper dan het doel is ontstaan uit ‘ogen branden’
en ‘ogen zien verder dan het doel’.
(zie: Beeld)
p. 74, 115, 158
BEELDOPEENHOPING: een enkel subject wordt door middel van twee of
meer metaforen of beelden omschreven.
Bloesem 1-3 heeft drie beelden met als subject ‘aarde, velden’, en drie metaforen:
een concretisering door vloeren; een bezieling in nachtland - droomend; en een
personificatie in akkeraarde - schoot. Effect: de variërende herhaling vestigt
nadrukkelijke aandacht op het subject. De metaforen in het gegeven voorbeeld
divergeren, elk naar een andere richting, en kunnen niet op elkaar betrokken
worden. Dit is een expressionistisch procédé.
(zie: Beeld)
p. 100 vv, 110, 111, 124, 230-233, 248, 274, 275, 439-440, 480-481
BEELDVORMING: de wijze waarop beelden tot stand komen, resp. uit woorden
zijn opgebouwd. Beeldvorming is een aspect van de vraag naar de aard van de
metaforiek.
De beeldvorming in Bloesem is complex: met nacht als uitgangspunt telt het
gedicht zes verschillende beelden (niet alle metaforisch) en, wil men avond 8
meetellen, zelfs zeven.
(zie: Beeld) p. 2, 5, 9, 106, 470
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BETEKENIS: de lexicale betekenis zoals die in het woordenboek is te vinden.
De betekenis van een woord is waardevrij, en behoort tot het materiaal van het
gedicht - zulks in tegenstelling tot de waarde van een woord. In de betekenis
kan men verschillende betekenisaspecten onderscheiden. Eén van de
betekenisaspecten van het woord ‘water’ is bv. ‘vloeistof’.
(zie: Waarde; Betekenisaspect; Connotatie)
p. 2, 3, 4, 9, 264, 307-310, 313, 343-347
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BETEKENISASPECT: aspect dat in de betekenis van een woord kan worden
onderscheiden, in de zin van Reichling. Bv. ‘hond’: aspecten ‘viervoeter’,
‘staart’, ‘vleeseter’ enz. Wanneer alle betekenisaspecten van een woord worden
toegepast wordt de betekeniseenheid van het woord geactueerd, wordt het woord
conjunct gebruikt. Wanneer bepaalde betekenisaspecten niet worden toegepast,
is er sprake van disjunct gebruik. Dit laatste is bij metaforen het geval.
(zie: Betekenis; Disjunct; Metafoor)
p. 4, 9, 12, 348-352, 362
BETROKKENHEID: zie Gezichtspunt
BEWEEGLIJKE POSITIE: zie Positie van het gezichtspunt
BEZIELING: zie Metafoor
(VAN) BINNENUIT: zie Gezichtspunt
(VAN) BUITENAF: zie Gezichtspunt
CHIFFRE: zie Metafoor
COHERENTIE: zie Convergentie
p. 4, 7, 9, 429-432, 467-469, 473-474
CONCENTRATIE: kan wel een kenmerk van poëzie überhaupt genoemd
worden. Brooks en Warren p. 552: concentratie is een ‘effect of compactness
and intensity. [...] the concentration characteristic of poetry is a result of its
highly organized form. This concentration does not depend on logical
succinctness. Rather, it depends on the functional relationships existing among
a number of complex factors - rhythm, imagery, theme, and so on.’
De concentratie in Bloei wordt bv. onder meer bewerkstelligd door de apokoinou
in 1-2; het ambigue in 3; de weglating van ‘onnodige’ persoonsvormen; ellipsen;
verkortingen (dat 3, onder 6).
(zie: Polyvalentie; Structuur)
p. 59vv, 96, 226-227
CONCRETISERING: zie Metafoor
CONJUNCT: zie Disjunct
CONNOTATIE: Shipley p. 75: ‘The cloud, or crowd, of ideas and associations
linked with a word’. Shipley onderscheidt drie groepen connotaties, waarvan
ik alleen de derde groep wil overnemen, nl. de groep algemene associaties, bv.
als verbonden aan woorden als ‘moeder, vaderland, roos, slang’.
(zie: Betekenis)
p. 348-349
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CONTEXT: Onder de context van een woord versta ik de tekst waarin dat woord
functioneert. Wanneer de term ‘context’ in andere zin gebruikt wordt (‘verwante
literaire tekst’ of ‘niet-literaire gegevens die met een tekst in verband gebracht
kunnen worden’) wordt dit nadrukkelijk vermeld.
p. 1, 4, 5, 6, 9, 10, 68, 208-209, 310-313, 313-314, 315, 325-326, 346-347,
348-352, 362-363, 365-372, 427-429, 446, 450
CONTINUÏTEIT: p. 149-154, 444-445
CONVERGENTIE: zie Coherentie
DIRECTE METAFOOR: zie Metafoor
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DIRECTE PERSOON: zie Persoon; Gezichtspunt
DISJUNCT: in tegenstelling tot de conjuncte toepassing van een woord, waarbij
alle betekenisonderscheidingen op de bedoelde zaak worden toegepast, staat de
disjunctieve toepassing waarbij bepaalde aspecten wel worden geactueerd maar
niet worden toegepast. Ik gebruik deze termen in de zin van Reichling. Metaforen
zijn altijd disjuncte toepassingen.
In Madonna 13 reeën wordt niet (in de eerste plaats) het betekenisaspect
‘geweidragend’ toegepast, wèl de aspecten ‘sierlijk, slank en schuw’ (Van Dale).
N.B. Disjuncte toepassing wil m.i. niet zeggen dat de niet toegepaste
betekenisaspecten volledig worden uitgeschakeld.
(zie: Betekenisaspect; Metafoor)
p. 17, 25, 132, 350
DYNAMISERENDE METAFOOR: zie Metafoor
EFFECT: De term effect wordt bij de interpretatie gebruikt om de meer retorische
aspecten van het gedicht aan te duiden, m.a.w. die aspecten die de lezer dwingen
haar/zijn aandacht te richten op bepaalde elementen van de tekst of hun
samenhang. Elke afwijking van ‘normaal’ taalgebruik heeft effect, of zou dat
althans moeten hebben. Zo gezien heeft weliswaar elk structuurelement effect,
maar niettemin hebben sommige momenten een duidelijker retorische functie
dan andere. Effect heeft te maken met de communicatieve functie van het literaire
werk: de tekst dient zo adekwaat mogelijk te worden gerealiseerd.
Zo heeft bv. de inversie in Bloesem 1 effect: Oneindig wordt door de
vooropstelling gereleveerd.
(zie: Functie; Realisering)
p. 3, 164, 194, 199, 362
METAFORISCH EFFECT: zo berust het effect van de metafoor op de
tegenstrijdigheid tussen overeenkomst en verschil met het subject. Deze ‘clash’
noopt de interpretator tot zoeken naar de functie van de metafoor.
Bloei 6 hemelbruggen mijner armen heeft effect: de notie ‘kosmisch’ in
hemelbruggen wijst naar andere kosmische noties in het gedicht.
(zie: Metafoor)
p. 350-352, 353-359, 360-361
ERGOCENTRISCHE BENADERING: p. 1, 254, 294, 429, 449, 479
EXPLICIETE PERSOON: zie Persoon
EVALUATIE: p. 6, 7, 410-484
COMPARATIEVE EVALUATIE: p. 294-295, 413-414, 425-427, 477
FUNCTIE: Het materiaal in een gedicht heeft functie, als het een bijdrage levert
aan de structuur. Dit sluit ook de esthetische aspecten in.
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(zie: Structuur)
p. 1, 2-3, 4, 6, 147, 350-352, 412, 413, 463-465, 476
GEZICHTSPUNT:
1. De term ‘gezichtspunt’ staat voor: het fictionele gezichtspunt van
waaruit het gedicht wordt gepresenteerd. Met ‘gezichtspunt’ wordt
dus niet de dichter bedoeld; staat er in een gedicht ‘ik’ dan is dit
niet Marsman.
p. 10, 41-42, 109-110, 151, 382, 383-387, 387-392
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2.

3.

4.

5.

AFSTAND van het gezichtspunt: p. 10, 77, 383-387, 390-393
Een vers kan (globaal gezien) gepresenteerd worden op twee
manieren: van BINNENUIT of van BUITENAF. In het eerste geval
kan de lezer in een bepaalde expliciete persoon kijken, in het laatste
geval niet.
Van binnenuit: Wacht, Invocatio; van buitenaf: Verhevene, Robijn,
Berlijn; wisselend: Gang.
p. 29, 241, 383-387, 391, 392, 393
De protagonist (die, zie punt 4, niet altijd identiek aan het
gezichtspunt hoeft te zijn) kan door middel van het persoonlijk
voornaamwoord in de eerste of in de derde persoon gepresenteerd
worden. Er zijn IK- en HIJ-GEDICHTEN.
Ik-gedichten: Smaragd, Blauwe Tocht; hij-gedichten: Verhevene,
Stroom, Gang. p. 77, 240, 383-387, 390, 391, 392, 393
In de Verzen vinden we vier verschillende soorten gezichtspunten.
a) Gedichten waarin een expliciet ik optreedt als
gezichtspunt; verreweg de meeste gedichten hebben een
IK-GEZICHTSPUNT.
p. 240, 383-387, 390, 391, 392, 393
b) Gedichten waarin een expliciet hij optreedt als
gezichtspunt: PERSONAAL GEZICHTSPUNT.
Bv.: Gang 1-6.
p. 77, 383-387, 390, 391, 407
c) Gedichten waarin een hij protagonist maar geen
gezichtspunt is: het gezichtspunt staat buiten de anecdote
(uiteraard niet buiten de literaire werkelijkheid):
AUCTORIAAL GEZICHTSPUNT.
Bv.: Verhevene, Stroom.
p. 31-32, 54, 77, 383-387, 390, 391, 407
d) Gedichten waarin een zich niet-manifesterend
gezichtspunt, een IMPLICIETE WAARNEMER
optreedt. Deze waarnemer staat binnen de anecdote. De
lezer voelt een impliciet ‘ik’ in de presentatie.
Bv.: Berlijn, Val.
p. 189, 199-200, 205-206, 234, 240, 383-387, 390-391,
393, 408
Het gezichtspunt kan al of niet uiting geven aan
BETROKKENHEID.
p. 10, 383-387, 388-389, 440-443
In het eerste geval spreken we van een SUBJECTIEF, in het tweede
geval van een OBJECTIEF gezichtspunt. Ik sluit me aan bij het
standpunt van Brooks en Warren (p. 560): ‘Of course, there is a
sense in which all poetry is subjective [...]. But we shall use the term
at another level: we shall apply it to the “speaker” [gezichtspunt]
in the poem and his manner of presentation, and here we shall find
widely differing degrees of subjectivity.’
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Men dient ‘subjectief’ niet te verwarren met ‘emotioneel’.
De betrokkenheid kan binnen één gedicht wisselen.
Zo is Virgo 1-7 objectief, 8-10 subjectief.
Een subjectief gezichtspunt hebben Vlam, Smaragd, Blauwe Tocht;
een objectief gezichtspunt Hiddensoe, Scheveningen, Amsterdam.
p. 241, 383-387, 388-389
(zie: Persoon)

HANDELING: een aspect van de anecdote. De vraag naar de handeling luidt:
wat gebeurt er eigenlijk.
In Verhevene vindt men veel handeling, in Bazel niet.
p. 210, 382
HIJ-GEDICHT: zie Gezichtspunt
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IK-GEDICHT: zie Gezichtspunt
IK-GEZICHTSPUNT: zie Gezichtspunt
IMPLICIETE PERSOON: zie Persoon
IMPLICIETE WAARNEMER ALS GEZICHTSPUNT: zie Gezichtspunt
INDIRECTE PERSOON: zie Persoon
INTENSIVERING: zie Metafoor
INVLOED: p. 6, 240, 294-342, 421-423, 438, 465-467, 472
IS-METAFOOR: zie Metafoor
KARAKTERISERING: de wijze waarop het gezichtspunt zichzelf en andere
genoemde personen ziet c.q. beschrijft.
p. 32, 42, 54-55, 91, 120-122, 128, 133, 150, 154, 189, 194, 242, 403
LITERAIRE WERKELIJKHEID: de ‘wereld in woorden’ die door het literaire
werk wordt gecreëerd, en die als totaliteit niet refereert aan de reële
werkelijkheid. Ook allusies aan de werkelijkheid (bv de titels van een aantal
‘Seinen’) behoren tot het materiaal van het gedicht, en staan tot het gedicht niet
in een fundamenteel andere verhouding dan ander materiaal, zoals bv. het gebruik
van woorden die immers ook buiten het literaire werk functioneren. Aan de
literaire werkelijkheid kan men een aantal lagen onderscheiden, o.m. de
anecdotische laag en de laag van de presentatie (zie Wellek en Warren p. 151).
Ook de structuurelementen tijd en ruimte constitueren de literaire werkelijkheid
van het gedicht.
(zie: Allusie; Anecdote; Presentatie; Materiaal; Tijd; Ruimte)
p. 6, 10, 19, 20, 31-33, 41-44, 54-56, 64-65, 71, 77-78, 84-85, 90-91, 97-98,
109-111, 120-122, 128, 149-154, 162-163, 169-171, 178-179, 184-185, 189-190,
194-195, 199-200, 205-206, 210-211, 218-219, 222, 226-227, 234-235, 382-409,
458-460
LYRISCHE SITUATIE: Onder het hoofd lyrische situatie worden in de
interpretaties problemen rond gezichtspunt en presentatie behandeld. Vragen
naar de lyrische situatie van een gedicht zijn bv.: in welke persoon wordt de
protagonist gepresenteerd, 1e of 3e; welke is de aard van het gezichtspunt (4
soorten); hoe is de wijze van presenteren (afstand, betrokkenheid); hoe is de
visie van het gezichtspunt op anecdote en personen (welke personen,
karakterisering van de personen); hoe is de positie van het gezichtspunt; en, op
basis van de antwoorden op deze vragen: welke is de functie van het
gezichtspunt.
(zie: Gezichtspunt; Presentatie; Persoon; Positie van het gezichtspunt)
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p. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 31-32, 41-43, 54-55, 64, 71, 77, 84-85, 90-91, 97-98,
109, 110, 120-121, 128, 149-151, 162, 169-171, 178-179, 184, 189, 194,
199-200, 205, 210, 218, 222, 226-227, 234, 240, 382-393
MATERIAAL: Wellek en Warren p. 140-141: ‘It would be better to rechristen
all the aesthetically indifferent elements “materials”, while the manner in which
they acquire aesthetic efficacy may be called “structure”.’ Tot het materiaal
behoort alles dat ook buiten het specifieke literaire werk te vinden is als:
woorden, rijm, metrum, literaire conventies enz., kortom alle bouwstenen van
het gedicht; terwijl de wijze waarop deze bouwstenen contextueel functioneren
de structuur uitmaakt.
(zie: Structuur)
p. 1, 2-3, 4, 188, 445, 446, 447, 456, 463-465

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

503
METAFOOR: Het is hier niet de plaats om op aard en werking van de metafoor
in te gaan. Volstaan wordt hier met een opsomming van namen van verschillende
soorten metaforen, bij de interpretaties gebruikt.
p. 5, 6, 9, 25, 266-267, 269, 343-352
A) (metaforen die hun naam ontlenen aan hun effect)
1) DYNAMISERENDE METAFOOR. De dynamiserende
metafoor heeft een dynamiserend effect.
Verhevene 5 haren sloegen hun vlag langs de hemel;
Blauwe Tocht II 17 wapperende stroomen.
p. 142, 143, 271, 353-354, 364
2) In de Verzen wordt vaker een vitaliserend dan een
dynamiserend effect beoogd: VITALISERENDE
METAFOOR.
p. 247-248, 353-357, 360-361, 408
a) Wat abstract is, wordt concreet:
CONCRETISERING.
Verhevene 20 [hij] vlocht het [...] duister.
p. 18, 19, 23, 24, 241, 271, 349, 354,
355-356, 398
b) Wat niet leeft, leeft: b1) BEZIELING.
Gang 8 draaide de wereld zich.
p. 48-49, 270, 271, 354, 355-356
b2) PERSONIFICATIE.
Bloesem 17-18 de nacht / [...] haar grijzen
mantel.
p. 95-98, 106, 204, 270, 300, 354, 355-356

c)

Het verschil tussen bezieling en
personificatie: een metafoor wordt een
bezieling genoemd wanneer het subject een
handeling verricht, die aan levende wezens
is voorbehouden; terwijl een personificatie
een metafoor is waardoor het subject (door
het noemen van lichaamsdelen of kleding)
als een lichamelijk levend wezen wordt
voorgesteld. Over het algemeen zal een
personificatie meer niet-toepasselijke
betekenisaspecten hebben dan een bezieling.
Wat leeft, leeft intenser: INTENSIVERING.
Stroom 5-6 schimmen [...] / ankeren zich;
Bloei 1-2 vrouw, / bloeit.
p. 49, 354, 355-356

3)

PEJORISERENDE METAFOOR: het subject wordt
door de metafoor tot iets van mindere waarde.
Madonna 1 ons als paarden.
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4)

p. 49, 51, 168, 271, 357-358
SYNESTHETISCHE METAFOOR: subject en metafoor
berusten op verschillende zintuiglijke indrukken.
Blauwe Tocht I 20 een ronde stem.
p. 61, 313, 358-359

B)

(metaforen waarvan de naamgeving berust op de beeldvorming)
1) VAN-METAFOOR.
Bloesem 10 den droom der wimpers.
p. 37, 48, 209, 231-232, 356, 360-361, 378
2) IS-METAFOOR.
Berlijn 1 De morgenlucht is een bezoedeld kleed.
p. 186vv, 203-204, 362
3) DIRECTE METAFOOR: metafoor waarbij het subject
niet wordt genoemd. Verhevene 24 ellende; Bloei 7
maanzeil.
p. 62, 118, 119, 362-363

C)

SYMBOOL (metaforen waarbij voor interpretatie méér dan
contextuele kennis nodig is)
p. 303-304, 307-310, 310-313, 365-372

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

504
1)

2)

D)

MEERWAARDE: een woord heeft meerwaarde wanneer
de waarde niet alleen door de betekenis en context, maar
óók door contextuele convergentie wordt bepaald, bv.
‘bloeien’, ‘boot’, ‘stroom’. Een woord met meerwaarde
functioneert in de nabije context niet altijd als metafoor,
maar wel altijd in de context van het hele gedicht.
Bv. de boot in Das Tor.
p. 16, 17, 25, 39, 50, 58, 90, 101, 104, 105, 106, 109,
133, 139, 147, 148, 161, 174, 175-176, 178, 244-245,
254-255, 269, 297-302, 364, 365-372, 381, 426-427,
480-481
CHIFFRE: een woord heeft chiffrewaarde wanneer de
waarde niet door de betekenis, maar in de eerste plaats
door contextconvergentie wordt bepaald.
Bv. Blauwe Tocht I 10 blauw geluk: blauw is chiffre.
p. 25, 26, 39, 90, 104, 109, 112, 135, 137, 161, 163,
168, 175, 180, 188, 240, 269, 297-302, 307, 308, 310,
314, 315-316, 364, 365-372, 379, 380, 435, 445-447
Het verschil tussen meerwaarde en chiffre: bij een
meerwaarde zijn bepaalde betekenisaspecten
(metaforisch) toepasbaar in de context, bij een chiffre
niet (‘geluk’ is niet ‘blauw’).

VERSCHUIVING (metafoor met metonymisch karakter waarbij
de grammaticale context een rol speelt): de betekenis van de
metafoor is toepasbaar op een ander woord in de nabije context.
Vaak is verschuiving (indien toepasbaar op een menselijk wezen)
een vorm van projectie.
Bv. Blauwe Tocht II 17 wapperende stroomen: wapperende is
toepasbaar op bezeilde 18, via ‘zeil’.
p. 38, 49, 101, 202, 310, 314, 315, 363
(N.B. Met deze opsomming en indeling van metaforen wordt geen
volledigheid gepretendeerd.)

METAFOORGEBIED: p. 6, 59, 61, 62, 63, 135, 147vv, 244-245, 480-481
METONIEM: p. 17, 363-364, 379
MOTIEF: p. 5, 113-123, 248-249, 275-279, 399, 418-421
OBJECTIEF GEZICHTSPUNT: zie Gezichtspunt
ONTWIKKELING:
1) De ontwikkeling van Marsman binnen de bundel.
p. 5, 238-253, 381
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2)

De ontwikkeling binnen een gedicht. Deze ontwikkeling is altijd
gerelateerd aan het thema. Soms kan de tijd een rol spelen bij de
ontwikkeling in het gedicht, door middel van een gepresenteerd
tijdsverloop.
(zie: Thema; Tijd)
p. 10, 43, 77-78, 122, 197, 198, 200, 394-398

ORIGINALITEIT: p. 295-296, 413-414, 421-423, 465-467, 472
PEJORISERENDE METAFOOR: zie Metafoor
PERIODEVERSCHIJNSELEN: p. 5, 254-293
PERSONAAL GEZICHTSPUNT: zie Gezichtspunt
PERSONIFICATIE: zie Metafoor
PERSOON:
1) De in het gedicht voorkomende verschillende persoonlijke
voornaamwoorden. Een onderscheid persoon-figuur wordt niet
gemaakt omdat verwarring
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2)a)

b)

nauwelijks kan ontstaan en een veelheid van termen waar mogelijk
vermeden moet worden.
Vrouw heeft drie personen: wij, mijn, uw.
p. 31, 41, 150, 169-171, 210, 382, 383-387, 390-393
De in het gedicht genoemde personen: EXPLICIETE PERSONEN.
In Vrouw zijn er twee: de ‘ik’ en de ‘U’.
p. 383-387, 389
De expliciete personen kunnen DIRECT en INDIRECT worden
genoemd, m.a.w. door het persoonlijk voornaamwoord (ik, U enz.)
of indirect, zijdelings, met bezittelijke voornaamwoorden.
Direct: Wacht; indirect: Schaduw.
p. 73, 383-387, 389
De niet genoemde, IMPLICIETE PERSOON (altijd het
gezichtspunt) die niettemin wèl een rol speelt in de literaire
werkelijkheid.
Bv. de impliciete waarnemer in een aantal ‘Seinen’; de ‘ik’ in Virgo.
p. 383-387
(zie: Gezichtspunt; Lyrische situatie)

AANGESPROKEN PERSOON: p. 93vv, 97-98, 103, 109, 126, 131-132, 138,
194, 240, 383-387, 390
POLYINTERPRETABILITEIT: De term wordt gebruikt voor grotere gehelen,
niet voor afzonderlijke (ambigue) woorden. Een veelheid van ambigue woorden
hoeft geen polyinterpretabel gedicht te veroorzaken, maar het omgekeerde is
wel het geval: polyinterpretabiliteit is afhankelijk van ambiguïteit. Op zichzelf
is de term polyinterpretabel waardevrij.
De polyinterpretabele regels in Schaduw bewijzen het gedicht geen dienst. In
Das Tor daarentegen verrijkt de dubbele laag het vers. Moeilijkheden in verband
met de polyinterpretabiliteit veroorzaakt Val, een gedicht dat zich niet licht laat
ontraadselen.
(zie: Ambiguïteit)
p. 64, 75-76, 82-84, 176vv, 179, 224, 226, 229vv, 426-427, 432-434
POLYVALENTIE: De woorden in een gedicht zijn alle van elkaar afhankelijk
en op zoveel mogelijk manieren met elkaar verbonden. De term polyvalent geldt
niet alleen voor de woorden in een vers, maar voor alle structuurelementen. Een
structuurelement is polyvalent wanneer het functionele complexe relaties legt
met andere structuurelementen van het vers (woorden, visuele en auditieve
structuurelementen, metaforiek, thema, enz.)
(zie: Waarde; Ambiguïteit; Concentratie; Structuur)
p. 4, 223, 351, 416-418, 463-465, 471-475
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POSITIE VAN HET GEZICHTSPUNT: De positie van het gezichtspunt kan
STATISCH zijn, wanneer het zich in de anecdotische ruimte niet beweegt; en
BEWEEGLIJK, wanneer het zich in die ruimte verplaatst.
Bv. statisch: Virgo; beweeglijk: Blauwe Tocht I, Potsdam.
(zie: Gezichtspunt)
p. 94, 131vv, 153, 204, 219, 400
PRESENTATIE: één van de structuurlagen die men aan de literaire werkelijkheid
kan onderscheiden. Wanneer de anecdote omschreven kan worden als ‘de feiten
omtrent de literaire werkelijkheid’, dan geldt voor de presentatie: ‘de visie op
de literaire werkelijkheid’. In de hier gegeven interpretaties wordt met name in
het onderzoek van de lyrische situatie aandacht aan de presentatie besteed. Het
standpunt van waaruit thema en anecdote worden gepresenteerd noem ik het
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gezichtspunt. De wijze van presentatie wordt in de interpretaties onderzocht
aan de hand van afstand en betrokkenheid.
(zie: Anecdote; Literaire werkelijkheid; Lyrische situatie; Thema; Gezichtspunt)
p. 1, 6, 175, 190, 194, 383-387, 387-393
PROJECTIE: gevoelens die een subject heeft worden gesteld als aan een object
toe te behoren. Manieren waarop projectie voorkomt zijn talrijk.
Bv. Vrouw 4 hijgende nacht: d.m.v. bezieling van nacht; id. 3 hemel van
verlangen: d.m.v. van-metafoor. In beide gevallen worden hier de gevoelens
van de ‘wij’ geprojecteerd.
(zie: Ruimte)
p. 38, 153, 246, 401-403
PROTAGONIST: zie Gezichtspunt
REALISERING: de taak van de lezer, die bestaat uit het met elkaar in verband
brengen van alle elementen van de tekst. (Ik ontleen het onderscheid tussen de
tekst en de realisering van die tekst aan Ingarden, Das literarische Kunstwerk.)
p. 4, 9, 10, 12, 410, 447-449, 475, 478, 479
RUIMTE: de ruimte als structuurelement wordt in de interpretaties bekeken
aan de hand van een aantal vragen: is er visualisering; hoe functioneert deze;
is de ruimte open of gesloten; als er geen visualisering is, zijn er dan projecties
en/of vergrotingen, m.a.w. is er ruimtesuggestie, en hoe functioneert deze?
(zie: Visualisering; Projectie; Vergroting)
p. 1, 2, 6, 10, 11, 20, 33, 44, 55-56, 64-65, 71, 78, 85, 91, 98, 122, 128, 153-154,
163, 171, 179, 185, 189-190, 195, 205-206, 211, 219, 222, 227, 234-235, 242,
399-403
1) RUIMTE MET DRIEDIMENSIONAAL EFFECT: p. 33, 55, 98,
111, 153, 179, 200, 211, 242, 247-248, 399-401, 403
2) RUIMTE MET TWEEDIMENSIONAAL EFFECT: p. 128, 185,
189-190, 194-195, 205-206, 211, 222, 242, 400, 401, 403, 443-444,
451-452
3) RUIMTESUGGESTIE: p. 44, 65, 154, 171, 242, 401, 403

SELECTIE: De in een gedicht gegeven beelden staan er niet om alleen een
anecdotische beschrijving te geven, maar zij zijn representatief voor een aspect
van het thema: er treedt selectie op. De aard van de selectie onthult vaak de
betrokkenheid van het gezichtspunt. Het leidt uiteraard tot zinloze speculatie
als men gaat bedenken wat het gezichtspunt in een bepaald gedicht nièt
‘selecteert’, maar men dient wel te onderzoeken of het geseIecteerde materiaal
functioneel is (zie bv. Brooks en Warren p. 77-78, p. 84).
Delft is een, afgezien van de laatste regel, objectief aandoend gedicht, waarin
het gezichtspunt zich niet manifesteert. Het blinde non-beeld is hier functioneel
geselecteerd.
(zie: Gezichtspunt; Presentatie; Thema)

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

p. 150, 241, 462-463, 473, 483
SIGNAAL(WOORD): een woord dat de lezer attent maakt op een anecdotisch
structuurelement.
Bv. in Hiddensoe 15 is schuim een signaal: ‘er is schuim te zien’; 16 flarden
bloed daarentegen refereert niet aan de anecdote maar aan de visie van het
gezichtspunt op het schuim.
(zie: Anecdote; Literaire werkelijkheid)
p. 36, 93, 203
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STATISCHE POSITIE: zie Positie van het gezichtspunt
STRUCTUUR: Wellek en Warren p. 141: ‘“Structure” is a concept including
both content and form so far as they are organized for aesthetic purposes. The
work of art is, then, considered as a whole system of signs, or structure of signs,
serving a specific aesthetic purpose.’
(zie: Concentratie; Polyvalentie; Materiaal)
p. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 413-415, 474, 476-477
SUBJECTIEF GEZICHTSPUNT: zie Gezichtspunt
SYMBOOL: zie Metafoor
SYNESTHETISCHE METAFOOR: zie Metafoor
THEMA: Brooks en Warren p. 560: ‘The basic idea or attitude presented in a
poem’. Het thema is deel van het materiaal, en als zodanig waardevrij: pas de
verwerkelijking in het gedicht is esthetisch relevant. Ik leg eerder de nadruk op
het eenmalige aspect van het thema, dan op het algemene aspect. Dus niet ‘de
verhouding tussen vader en zoon’, maar ‘déze verhouding tussen vader en zoon’.
Wel zal een dichter een favoriete thematiek hebben; het thema wordt echter in
ieder gedicht anders uitgewerkt. Men dient thema niet te verwarren met anecdote:
het thema van een gedicht heeft vaker te maken met de visie op de anecdote
dan met de anecdote zelf.
Het thema van Vlam: een extatisch en triomfantelijk genieten van de jonge dag;
de anecdote: het is morgen, er is een ‘ik’. Het thema van Vrouw: het afwijzen
van de lichamelijke verhouding tot de vrouw, de onbetrouwbare; van Bloei: de
extatische verhouding tot de vrouw, uitgewerkt in enkele stadia waarvan het
laatste wantrouwen uitdrukt.
(zie: Anecdote)
p. 5, 10, 120, 154, 219, 238, 275-279, 295, 394-399, 403, 427-429
TIJD: de tijd als structuurelement wordt in de interpretaties bekeken aan de
hand van een aantal vragen: hoe is/zijn de verbaaltijd(en)? Is er een ontwikkeling
in de tijd, een tijdsverloop en zo ja hoe (opschuivend heden, heden, verleden,
toekomst)? Worden in het vers woorden genoemd met de notie ‘tijd’ (‘eeuwen,
nacht’) en hoe functioneren ze?
p. 1, 2, 6, 10, 11, 20, 33, 43, 55, 64, 71, 77-78, 85, 91, 98, 121-122, 128, 151-153,
162-163, 171, 179, 184, 189, 195, 205, 210-211, 218, 222, 227, 234, 393-399
TIJDSVERLOOP: zie Tijd
VAN-METAFOOR: zie Metafoor
VARIANT: p. 418-420, 450
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VERGROTING: een subject wordt voorgesteld als oneindig groot. Vergroting
kan objectief en subjectief zijn, m.a.w. gegeven zijn als anecdotisch feit
(Verhevene, Stroom) of dienen om een extatisch gebeuren (Vlam) of
eigenschappen van de geliefde te karakteriseren (Smaragd): in het eerste geval
wordt de vergroting het hele gedicht volgehouden, in het tweede is de vergroting
metaforisch.
(zie: Ruimte)
p. 17, 18, 20, 33, 40, 60, 242, 276, 401-403
In de Verzen onderscheiden we 1) KOSMISCHE VERGROTING (vanuit de
kosmos gezien).
p. 24vv, 47, 64-65, 69-70, 71, 240, 242, 245-247, 275, 402
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2) AARDSE VERGROTING (vanuit de aarde gezien).
p. 103, 109, 111, 242, 402
VERVREEMDING: p. 434, 437
VERWACHTINGSHORIZON: p. 437-439, 478-479
VISIE (VERANDERING VAN): treedt op wanneer een nieuw beeld wordt
opgeroepen (niet te verwarren met verandering van gezichtspunt).
Verandering van visie hoeft niet verandering van positie te impliceren.
Bv. Blauwe Tocht I 3 is dit de straat en 11 is dit de weg; Scheveningen 13-14
en de toren / der zon na 12 kolen en tonder.
p. 190
(N.B. de term ‘visie’ wordt ook in de gewone zin gebruikt: ‘de visie van het
gezichtspunt op...’.)
VISUALISERING: het streven naar samenhang in beelden; het pogen om het
totaal van opgeroepen voorstellingen aanschouwelijk te maken (niet:
‘Bildlichkeit’ of plastiek). Visualisering is een aspect van de ruimte in een
gedicht; visualisering treedt vnl. op waar ruimte een duidelijk structuurmoment
is. Visualisering is echter geen norm: vele gedichten vragen niet om ruimte als
structuuraspect.
Zo is bv. de visualisering in Bloesem minimaal door de complexe beeldvorming
op basis van nacht.
(zie: Ruimte)
p. 17, 18, 50-51, 55-56, 69, 171, 191, 192, 193, 221, 222, 403
VISUELE STRUCTUURMIDDELEN: Structuurmiddelen die blijken uit de
typografische aspecten van de tekst, de strofe, het enjambement, de versregel
enz. De termen visuele en auditieve structuurmiddelen worden hier gebruikt
om het woord ‘formeel’ (in oppositie tot ‘inhoudelijk’) te vermijden.
(zie: Materiaal; Structuur; Auditieve structuurmiddelen)
p. 9, 12, 13, 162, 193-194, 443-444
VITALISERENDE METAFOOR: zie Metafoor
WAARDE: 1) van een woord: het in de context van het vers geactueerde
complex van betekenisaspecten. Een woord kan conjunct en disjunct worden
toegepast. Zelfs als het conjunct wordt toegepast, komt de waarde niet overeen
met de betekenis, omdat de context aan de betekenis aspecten toevoegt. De
waarde van een woord wordt dus niet alleen door de betekenis maar vooral door
de context bepaald, ook wanneer de context in eerste instantie bepaalde
betekenisaspecten uitsluit (disjuncte toepassing).
Bv. Verhevene 5 haren wordt conjunct toegepast, maar tot de waarde van haren
behoort ook o.m. ‘de haren van de Verhevene worden bedoeld’ en ‘door middel
van deze regel met haren wordt de Verhevene gekarakteriseerd’.
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2) In wijdere zin staat waarde voor ‘esthetisch relevant’. Beide termen ‘waarde’
zijn niet met elkaar in tegenspraak. Immers, de woorden met hun betekenissen
behoren tot het materiaal van het vers en zijn als zodanig esthetisch irrelevant;
de organisatie van het materiaal is esthetisch wel relevant want structurerend,
en aan de organisatie ontlenen de afzonderlijke woorden hun waarde. Men
verwarre ‘waarde’ niet met ‘waardevol’.
(zie: Ambiguïteit; Betekenis; Disjunct; Betekenisaspect; Materiaal; Structuur)
p. 2, 3, 4, 6, 36-37, 41, 68, 73, 74, 307, 310-313, 313-314, 343-352, 410-484
WAARDERING: p. 432-434, 471
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WERKELIJKHEID: p. 2-3, 5, 12, 188, 345-346, 410, 453-456, 458-460,
462-463, 472-473, 474, 481, 483
WOORDMATERIAAL: p. 6, 9, 343-381
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Summary
Most books about the interpretation of poetic texts proceed from a basic theory and
choose their material accordingly: only those texts relevant to the theory are
interpreted.
In this book the method is reversed: the starting-point consists of a connected
series of poetic texts, from which the theory is developed. In this way I have aimed
at constructing a theory of interpretation based on the problems arising from and
presented by the specific text, thus enabling us to reconsider the limits and possibilities
adherent to the so-called ‘ergocentric’ model of poetic interpretation.
The first part of this book consists, thus, of interpretations of the twenty-seven
poems from the volume Verzen (Poems), a collection of poems by the Dutch poet
Hendrik Marsman, which appeared in 1923.
These poems have been chosen because they show traditional poetic elements as
well as literary innovations. In this way, Verzen represents a range of literary devices,
and conclusions based upon interpretations of these poems will have a certain general
validity.
These interpretations, then, are followed by three comparative chapters, studying
respectively the development within the volume (Chapter I); the historical relationship
of several poetic devices employed in Verzen (Chapter II); and the influences which
have been exercised on these poems (Chapter III).
The last three chapters are devoted to somewhat theoretical problems, consisting
of resp. the function of the word-material (Chapter IV); the nature and function of
several structural elements in poetry (Chapter V); and evaluation (Chapter VI).
As a result of this method, my investigations have produced two different sets of
conclusions: conclusions specifically applicable to Verzen itself; and conclusions of
a more general nature, related to the ergocentric model and the theory of the poetic
text.
It seems more practical, therefore, to present these conclusions in two sections, in
order to arrange the diversity of results in as convenient and comprehensible a way
as possible.

1 Verzen
Marsman divided the poems in the volume in three sections, which in later editions
are called ‘Ruimteschemer’ (‘Twilight of space’), ‘Droomkristal’ (‘Dream-crystal’)
and ‘Seinen’ (‘Signals’) The poems in each of these sections show a thematic
coherence, treating resp. (generally speaking) cosmic consciousness, woman, and
city-portraits. The order in which the poems are presented differs slightly from the
order in which they were written. Those in the
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first section (‘Ruimteschemer’) date from 1919-1921, with two exceptions from
1922: Vlam and Wacht (Flame and Guard).
Those in ‘Droomkristal’ were written in 1921 and 1922, and ‘Seinen’ dates from
1922.
Within the volume, a distinct ‘evolution’ can be shown to take place (Chapter I).
Several differences between the sections in the treatment of metaphor and poetic and
structural devices were established, and these differences were confirmed by three
comparative investigations of pairs of poems from different sections.
In Chapter II I have demonstrated the fact that Marsman used the poetic material
in vogue in his period, particularly a number of distinguishing features we come
across in the work of several German expressionist poets. These features should not
be considered characteristic of expressionism in general, because they were selected
from the starting-point of Verzen. For that matter, nobody has yet succeeded in
defining Expressionism in a satisfying way (see Chapter II. 1. 2). Examination of
the work by those expressionist poets collected in the anthologies
Menschheitsdämmerung and Expressionismus. Lyrik resulted in a list of eight
distinguishing features, commonly employed by both Marsman and expressionist
poets (Chapter II. 2).
Comparison of Marsman's use of the present participle as adjective with that of
Werfel's, showed Marsman, especially in ‘Droomkristal’, to be well-versed in the
expressionist technique of constructing a complex and often metaphorical relationship
between adjective and noun. Marsman's noun-compositions exhibited, next to those
in German expressionist poetry, an equally complex structure, combining several
poetic functions in one word.
The expressionist type of derivation however, does not abound in Verzen, although
those derivations present are similar to those used by the Sturm-poets. Moreover,
many direct parallels in words and images were found in expressionist poems.
Marsman's metaphorical technique in using ‘plus-values’ and ‘chiffren’1. revealed
his relationship with poets like Heynicke, Trakl, Heym, Stadler and Van Hoddis.
Also, certain grammatical ‘deviations’, especially in ‘Droomkristal’, such as the
intensified relation created between verb and object by prepositions, strongly suggest
Heynicke's work. In ‘Seinen’ we find an affinity to the Sturm-poets and Marinetti in
the use of poetic devices. Yet, simultaneity as a principle of composition in ‘Seinen’
also reminds us of Van Hoddis and Lichtenstein, while the typical conglomeration
of images in ‘Droomkristal’ echoes Trakl's and Heym's technique. Thematic parallels
were also found. Although the egocentric cosmic consciousness in ‘Ruimteschemer’
is different from the credo of encompassing humanity in Heynicke and Werfel, still
Becher, Heym, Kasack and Lichtenstein provide parallel instances. Also, the
characterization of the woman in ‘Droomkristal’, by images relating her to landscape
and nature in general, has its counterpart in expressionist poetry. Lastly, even the
technique in which cities are portrayed in ‘Seinen’ reminds us of expressionist poems
about the city, although, of course, many differences can be shown.
In the third chapter of this book I have analysed several influences exercised on
Verzen. Marsman was not influenced by individual poems, but rather by the work
of several poets in general, so that it was not possible to compare poem with poem
intrinsically. This circumstance necessitated a rigid choice of material, revealing one
aspect of each influence only.

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

Not only was Marsman influenced by different poets in different ways, also the
integration of the influenced material in Verzen differs widely.
In the work of the Dutch poet A. Roland Holst, Marsman found the source of
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his ‘schemer’ (‘twilight’) which he uses with a typical chiffre-value paraphrased as
‘softness, earthiness, silence, femininity’. ‘Schemer’ in Holst's work is not used as
a chiffre, but the word as it is used by both poets shows a striking relationship. From
Trakl's work I isolated the combination colour-adjective plus noun - although Trakl,
as well as Holst, influenced Marsman in many more respects. Marsman uses his
colours with a similar emotional value as Trakl does, although the value of the
colour-word in Marsman's poems is rather more fixed. In both poets, the value of
the colour in the specific text is removed from the designation of the word itself, but
in Trakl's work the colour can more often be applied to another word within the
context of the poem. Both poets show a marked preference for the colour ‘blue’,
although Marsman's ‘blue’ is more ecstatic in value than Trakl's. ‘Brown’ and ‘green’,
however, are used in exactly the same way: Marsman even uses ‘green’ with the
same two different ‘plus-values’ the colour has in Trakl's work.
Else Lasker-Schüler certainly influenced Marsman, but investigation of parallels
showed that this influence cannot, in Verzen at least, be strictly proven.
Stramm influenced Marsman in the way he constructed his ‘Seinen’.
This influence is the most integrated one, for Marsman used Stramm's techniques
of repetition, elliptical sentences, stressing of words by putting them singly in a line,
for a different purpose. Marsman's enjambments are more functional than those of
Stramm's, and ‘Seinen’ makes a less repetitive impression than does Stramm's poetry.
In Herman van den Bergh's work, lastly, a large number of strikingly exclusive
literal parallels can be found. Marsman's poems from 1919-1920 show combinations
of these parallels, next to resemblances in the use of colours and in tone. In these
poems, especially Verhevene, Vrouw and Stroom (The elevated, Woman and Stream),
one can almost speak of imitation. In Marsman's later poems Van den Bergh's
expressions are used in isolated instances, and in a totally different context, leading
to the conclusion that Marsman must have used these expressions subconsciously,
not remembering that he had read them in Van den Bergh's work.
In the fourth chapter (Chapter IV. 2) I have tried to classify Marsman's metaphors.
A proportionally large number of metaphors, a hundred and twenty-four, have a
vitalising effect (concretisation, animation, personification, intensification). A
grammatical classification showed two different uses of the preposition ‘van’ (‘of’)
in constructing metaphor. ‘Van’ can cause a subordination between the metaphorically
used word and the subject of the metaphor,2. but also ‘van’ can cause an identity
between metaphor and subject. This identity is even more explicit in the metaphors
with the verb ‘to be’ which are used in ‘Seinen’. The hypallage in Verzen shows a
metaphorical character, rather than a metonymic.
In this same chapter (IV. 3) I have investigated certain word-fields formed by
words with plus- and chiffre-value, prominent in ‘Droomkristal’. Three different
groups of mutually related words, mostly used as metaphors, should be distinguished.
The first of these groups consists of words such as ‘bloeien’ (‘to flower’) and
‘stromen’ (‘to stream’), which are used with a specific plus-value which may be
paraphrased as ‘passion’. Secondly there is a word-field around the chiffre ‘schemer’
which is, as I remarked above, used to characterize the specific qualities of the (loved)
woman exclusively. Thirdly I have recognized a group of words as ‘wind’ and ‘blauw’
(‘blue’), used to underline, specify and even summon up words from the two other
groups. These three groups of words form a
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word-complex which is rooted in the relationship with the woman. In opposition to
this complex a rather more loosely related cosmic egocentric complex is evident in
‘Ruimteschemer’, although this complex does not manifest itself in the use of
plus-values and chiffren, because Marsman's use of this metaphorical device dates
from 1921.
The structural particularities in Verzen were studied in chapter V. The way in
which lyrical situation, time, and space are used in structuring the poems can be
better explained in the theoretical section of this summary, below. ‘Ruimteschemer’
showed both first- and third-person presentation, ‘Droomkristal’ first-person
presentation only - often a ‘U’ (‘you’) is addressed here -, while ‘Seinen’ is mostly
presented by an implicit observer. Words designating time and space, like ‘centuries’,
‘day’, ‘night’ and ‘space’, are made concrete in metaphorical processes, in
‘Ruimteschemer’ and ‘Droomkristal’, while space in ‘Seinen’ has mostly an anecdotal
function.
The poems themselves have been interpreted and evaluated as they are presented
in the volume. It is clearly not feasible to summarize the results of the interpretation
and evaluation of each poem here. Still, the evaluation of Verzen in chapter VI posed
a peculiar problem. Verzen was rather enthusiastically received in 1923, and
Marsman's reputation as a poet has been considerable even up to the present day.
Indeed, many poems in Verzen can be shown to be valuable, especially Bloei, Wacht,
Virgo, Robijn, Berlijn, Amsterdam, Weimar and Delft (Bloom, Guard, Virgo, Ruby,
Berlin, Amsterdam, Weimar and Delft). Yet a large proportion is demonstrably
structurally deficient: Verhevene, Stroom, Einde, Gang, Schaduw, Madonna and Val
(The elevated, Stream, End, Stride, Shadow, Madonna and Fall).
In constructing his poems Marsman worked in a rather slipshod way. Nevertheless
it is understandable why his reputation as a poet has been maintained among many
until now. His appeal can be explained from his catching élan and his adolescent
themes.
Still, viewed from present-day perspective he turns out a lesser poet than many of
his contemporaries thought him to be.

2 The model
The central position in my investigation has been taken by the texts themselves. If
one wants to know the specific meaning and function of the text, one has primarily
to study the text itself. In the poetic text, all components contribute in various ways
to the complexly-structured unity.
This axiomatic starting-point has proved to be especially useful in interpreting
structurally deficient texts that do not operate in this poly-functional way.
Although the text is the central object of investigation, it cannot be the only one.
All the elements that make up the poetic text also appear outside the text. Words as
bearers of meaning, human attitudes and situations, reality, and even historical poetic
devices used in other texts, form the background from which the text cannot be
separated or independently understood.
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The specific way in which all these heterogeneous elements are combined in the
text, is the structure of that text, in which all the elements perform these unique
functions I called ‘values’. The value of a specific element, say a word, consists
partly of the meaning of that element outside the text, i.e. the lexical meaning of the
word; but also in the unrepeatable contextual functions this element performs within
the text.
The meaning of the word controls the value of that word in the text in some
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measure, but does not predict that value. The same word, used several times in the
same text, will have a different value each time it is used.
The sum of the values of all the elements equals the structure of the text, and this
structure is part of the ‘meaning’ of the text. This implies that an analysis of the
structure of the text must lead to investigation of the text as a whole. The literary
text is intentional, it must be realised by a reader, and in this realisation the way the
text is structured plays an important part, because the structure controls the way in
which the meaning can be realised as adequately as possible.
The interpretations in this book have been organised according to these
aforementioned principles. Firstly, I made an ‘atomistic’ interpretation, in which the
word-elements were examined, and their values as contextually conditioned were
established. This was done by listing, word for word, all possible relationships, and
determining which one(s) of these relationships contributed most adequately to the
text as a whole.
Secondly, I executed a structural analysis, in which the totality of the text was
examinated. Three structural components were analysed: lyrical situation (anecdote
and presentation), time, and space. Based on the textual and structural analyses I
tried, thirdly, in a summary, to give an account of as adequate a realisation of the
text as possible.
No interpretation is absolutely true, but some interpretations are more probable
than others. The way these interpretations are controllably presented guarantees at
least some scientific intersubjectivity.
Knowledge of the historical poetical devices of their period is essential in
interpretation and evaluation of literary texts. In Chapter II I have surveyed the
problems inherent in periodization. Wellek defines a period as a time-section of
relative unity, dominated by a system of literary norms, whose introduction, spread,
deviations, integration and disappearance can be traced. Although no literary work
realises these norms in full, and although the norms that dominate a period are not
interdependently related in a closed system of literary norms - it must nevertheless
be possible to determine the characteristics of (part of a) period based on literary
devices in the texts of that period. Historical literary norms in themselves are neutral
when used in evaluation. The fact that they are used does not determine the quality
of the next.
In Chapter IV. 1 I have tried to account for the way the word-material functions
in the text. I have chosen the metaphor as representative of this word-material and
studied the effect of metaphor in the poetic text. This effect is complex:
1. Firstly, only part of the meaning of the metaphorical word can be applied to the
subject of the metaphor (disjunct): there is a tension between subject and metaphor
which controls our recognition of the metaphor as such. 2. Secondly, the total meaning
of the metaphorical word must be applied in the text. This total meaning is effective
in two ways: a) direct effect, the metaphorical word influences the value of the subject
of the metaphor (interaction); b) indirect effect, the total meaning has a function in
the text as a whole (repetition of metaphor, adducing concreteness, etc.) This indirect
effect is an ad-hoc function, depending on the specific text alone.
In this way I have tried to reconcile monistic theories of metaphor (Reichling,
Beardsley) with dualistic theories (Richards, Black, Henle, Mooij).
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In Chapter V I have tried to establish a beginning of a basic theory of the structural
elements in poetic texts.
1. In the lyrical situation I distinguished a number of structurally effective aspects,
some of which have typical character, others of which are only employed with an
ad-hoc effect.
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These typical aspects could be organized into a typology of the four possible ways
in which a poetic text can be presented.
The point-of-view can be: a. ‘third-person telling’; b. ‘third-person showing’3.; c.
‘first-person presentation’ and d. presentation by an ‘implicit observer’. The first
and the last type present from the outside, mostly with a certain degree of distance;
while ‘first-person presentation’ and ‘third-person showing’ happens from the inside.
Of course, the borderlines of these four types are not strict, several degrees and
transitions are possible.
Not typical are several other aspects of the lyrical situation. The degree of
objectivity in presentation can differ even inside a text. Absolute objectivity, of
course, never occurs, because a point-of-view is always present - but the degree of
subjectivity in most cases provides insight into the way the text is presented. Equally,
the directness in which the point-of-view presents himself (‘I’ resp. ‘me, mine’)
differs and contributes to the lyrical situation. Lastly, the fact that a ‘You’ can be
(implicitly or explicitly spoken to, is a relevant aspect regarding the structure of the
text.
2. Time is an ad-hoc structural element in poetry, that, as far as I was able to
determine, shows no typical features. Still, questions can be asked about tense and
its function (momentary, general, epic, durative, explicative), and its relation to the
development of the theme (static, dynamic)4. or the presentation of the anecdote.
Also, words naming time (‘day, night’) may contribute to time as a structural element
by the specific values they have in the text.
3. Space as a structural element can be related to time, theme, or anecdote. If the
space presented in the poem is three-dimensional, questions can be asked about
dimensions and specificity of this space (large, small; open, closed; specified or not).
In other poems, space is presented two-dimensionally, which may lead to a specific
pictorial effect, in which the way the scene is presented to the reader is controlled
by the presentation (by use of colours, by use of adverbs like ‘above’, ‘below’, ‘next
to’). Thirdly, space may not be explicitly part of the presentation, but rather function
as a suggestion of space in projections5. and subjectively presented enlargements of
figures. In this use, space is not visualized and the images in the poem are often
disconnected. Enlargements6. may, of course, be objectively presented as part of the
anecdote (e.g. cosmic self-enlargement) - in this case space will be three-dimensional.
These findings, although often inconclusive and various in nature, lead to the
conclusion that much can still be done and has to be done in the theory of the structure
of poetry. In the last chapter (chapter VI) I have investigated the necessary and
possible means and ways of evaluation.
1. All material in poetry should be regarded as evaluatively neutral. Historical
poetic devices, ambiguity, chiffren, conglomeration of images, influences from other
poems or the work of other poets: all these must be judged in the same way other
materials are evaluated, that is to say in the way they contribute to the whole of the
specific text. It follows that we must distinguish between an ergocentric model (in
which the text takes the central position) and the immanent model (in which only
the exclusive text is studied). Knowledge of many things outside the text is necessary
in interpreting and evaluating the text correctly. Although the degree of similarity
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to reality is not relevant to the value of the text, knowledge of reality is necessary,
if only to judge correctly why and how a certain ‘new reality’ is presented.
Still, judgment of historical texts presents us with the difficulty that the originality
of the work has, for our taste, palled somewhat. On the other hand, contemporary
literature cannot be adequately judged simply because we cannot realise it
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adequately: we tend to overevaluate the new elements - whilst all aspects, new and
traditional, contribute to the whole and must be judged equally.
2. Judgment following interpretations can only be based on structural grounds.
Imaginative and emotive values can be judged in so far as they are controlled by the
structure of the text, but they cannot be judged in an absolutely objective way.
Although the literary text has a plurality of values, only esthetic values can be
adequately (though not totally) judged. Esthetic (i.e. structural) values can not be
described as such - but the way they function in the network of the text can be made
explicit and acceptable in an interpretation. Only in cases where the network is
defective can we show that several elements are not integrated - but as soon as an
element is integrated in the complex network of the text, the degree of integration
defies measurement. The balance of the text as a whole relies on the unity and
complexity of the network, but taken apart, these criteria are not qualities as such,
and the assertion that they are present in a text is not sufficient to judge that text
correctly - only by showing how the various elements in the text contribute to unity
and complexity can we aim at an account of the value of the text as a whole.
Ultimate evaluation seems impossible, nevertheless we can come closer to the
secret of poetry by looking at poetry itself.

Eindnoten:
1. By the ‘value’ of a word I mean the complexity of aspects of meaning, generated by and relevant
to its specific context in the poem. The value of a word is never identical to its lexical meaning.

2.
3.

4.
5.

6.

A word has ‘plus-value’ when its value is not only determined by lexical meaning and contextual
relationships, but also by contextual convergence. Marsman uses, for example, the words
‘stromen’ (‘to stream’) and ‘boot’ (‘boat’) with an erotic plus-value.
A word has chiffre-value when its value is not determined by its lexical meaning, but by
contextual convergence only. So, for instance, the word ‘blauw’ (‘blue’) is used with a
chiffre-value of ‘pure ecstatic happiness’.
In, for instance, Vlam 1 Schuimende morgen (Flame 1 Foaming morning) I call Schuimende
the metaphorically used word, and morgen the subject of the metaphor.
In ‘third-person telling’ the poem is presented by an implied author who is not the protagonist
himself; in ‘third-person showing’ the reader is limited to the mind of the protagonist.
Of this last type I found only one instance, e.g. part of the poem Gang (Stride).
A dynamic theme involves lapse of time within the poem; a static theme does not.
Projection happens when feelings belonging to a subject are attributed to an object, for instance
Vrouw 4 hijgende nacht (Woman 4 panting night), where anecdotically the lovers, not the night,
are panting.
‘Enlargement’ is an (often metaphorical) process in which a human person is presented with
exceptional proportions. In ‘Ruimteschemer’ we often find the protagonist with cosmic
proportions (‘earth revolving inside his skull’in Stream). This type of enlargement is, in most
cases, not metaphorically but objectively presented. In ‘Droomkristal’ we find the woman
enlarged with earthly proportions (‘the dream of her lashes stretched along the skies’ in Blossom).
These enlargements are mostly presented metaphorically.
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Stellingen
bij
Hannemieke Postma
Marsmans Verzen, toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel Utrecht, 24
juni 1977
I. Omwille van een goed gedicht als Robijn is heruitgave van Marsmans complete
werk aanbevelenswaardig.
II. Wanneer men spreekt over de ontwikkeling in het werk van een dichter, dient
de term ‘ontwikkeling’ niet in de zin van kwalitatieve progressie te worden
gebruikt.
III. Het criterium dat Krispyn als kenmerkend voor het expressionisme beschouwt,
is te eng en daardoor onbruikbaar.
E. Krispyn, ‘Herman van den Bergh, Marsman en het Noord-Nederlandse
expressionisme’.
In: De gids 121 (1958) dl. I, p. 241.
IV. Mautz overschat de negatieve waarde die Trakl in zijn poëzie aan kleurwoorden
geeft. Dit geldt met name voor de kleur ‘blauw’.
K. Mautz, ‘Die Farbensprache der expressionistischen Lyrik’. In: Deutsche
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 31
(1957), p.224.
V. Wanneer Mooij betoogt dat juist de metafoor argumenten zou leveren tegen
handhaving van het autonomistische standpunt, impliceert hij ten onrechte dat
een metaforisch gebruikt woord op andere wijze aan de werkelijkheid refereert
dan niet-metaforische woorden in een literaire tekst.
J.J.A. Mooij, ‘Metafoor en vergelijking in de literatuur’. In: Forum der
letteren 14 (1973), p. 151-157.
VI. Brooke-Rose's termen ‘replacement’ en ‘identification’ in haar definitie van
een metafoor zijn weinig gelukkig.
C. Brooke-Rose, A grammar of metaphor, London 1958, p. 17.
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VII. De bestaande criteria voor evaluatie van literatuur dienen te worden uitgebreid
met criteria die nauwer aansluiten bij de leeservaring van vrouwen.
VIII. Gossaerts Cadente Lucifero werd beinvloed door Swinburnes At parting.
IX. Het ‘jij’-perspectief dat Carry van Bruggen in Eva gebruikt is van andere aard
dan dat van Mulisch, Teirlinck en Butor, dat door Blok is geanalyseerd.
W. Blok, ‘Over hij-, ik- en, vooral, jij-romans’. In: Studia Neerlandica I
(1970), p. 1-26.
X. Booth onderschat de verschillen tussen de vertelperspectieven van de eerste en
de derde persoon.
W. Booth, ‘Distance and point-of-view: an essay in classification’. In: The
theory of the novel, Ph. Stevick ed. New York/London 1967, p. 91.
XI. Uit het feit dat naar verhouding minder vrouwen hun studie afmaken dan
mannen, kan men afleiden dat de begeleiding van vrouwelijke studenten
tekortschiet.
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H. Marsman
Verzen
I
Vlam
Schuimende morgen
en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
5 den opalen dag.

*

V p. 9
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Verhevene
I
Eeuwen wentelden hun volheid samen:
zijn fundament nauw kon hun denkgedrocht omvamen
zijn schedeltent...
5 haren sloegen hun vlag langs de hemel:
bepantsering scherp was zijn lijf, geel en vermetel,
dat dansen ging...
braakte het heilwoord, uit walging geboren,
10 klotsende klank:
- hemel, o hemel, ik ben geboren - aarde, heb dank!

II
Maar: sluipend na vreugde
was de befloersing der luchten
15 in nachten streng en volmaakt;
ze dreef het smeltend licht te vluchten
en grijnsde naakt maar hij, blonde boorling der zwellende jaren,
hij tartte nacht,
20 en vlocht het ruige duister samen met zijn haren
tot veilge vacht.
zoo, schragend geleund in de nis der kimmen:
zuigende schacht zag hij ellende den hemel beklimmen25 - zijn eerste wacht -

*

*
*

V 1-12 p. 10; 13-25 p. 11.
V p. 12
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Vrouw
Lichaam, wentelend al-leven...
gedrochtlijk staan wij en massaal geheven
tegen den rottend-paarsen hemel van verlangen hijgende nacht...
5 mijn vale handen tasten even
het slierend kransen van uw blauwe haren,
die, gif en scheemring, vachten hemel waren
over al-ruimte, uw gelaat, ivoor ovaal,
waarin uw oogen, spitse spleten, hangen:
10 een groen signaal.
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Stroom
Rondde zijn lichaam tot gespannen nacht.
aan de gewelven der vervloeide leden
sloegen de schaduwen hun laat gebaar:
vergane eeuwen aan verwijde flank.
5 schimmen van strenglooze geslachten
ankeren zich;
in de omnachting van zijn schedel
wentelt de aarde haar ivoren vlak.
en sterren schrijven stroomende spiralen
10 om oceanen aan zijn mond ontbloeid.
verleden zuigt zich aan zijn duister vast:
walmende splijtzwam binnen muren nacht.
maar in de kentering der jonge uren,
die hijgend klopten aan den brozen wand,
15 splijtte de voorhang zich,
die van zijn wimpers plooide
en door de poort der uitgestooten armen,
stroomde het vrouwlijf binnen in zijn schacht.

*

V p. 13
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Bloei
O, vrouw,
bloeit schaduw waaierbloem en firmament,
dat sterren schrijden in den gang mijns bloeds en nacht de weerklank van den roep der handen
5 ...en uit den zoom van mijne donkerheden,
onder de hemelbruggen mijner armen,
het maanzeil tastend over dansend stroomlijf, o, het zal stranden aan gifspelonk der oogen,
vrouw...

*

V p. 14
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Einde
Terzij de horde nooit gleed een bloemsignaal
tegen de steilte van mijn schemernacht,
waar ik, gewelfd over den rand der ruimte,
5 den geur der eeuwen puur uit den bokaal der lucht en zelve drijf, een late, smalle bloem,
op den verloomden maatslag van den tijd -

*

V p. 15
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Gang
Smarten tasten zijn gang.
het vlak is blind
en oogen branden dieper dan het doel...
o, grenzen, horizonten en vervloeien 5 terzijde zal de wereld branden:
een scheeve bloem in wapperenden mond der ruimte...
maar toen de luiken gleden voor zijn oogen,
draaide de wereld zich een kwartslag om. -

*

V p. 16
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Schaduw
Vreugde is zwartgebrand:
asch en omwalming lijden tot kruis zich spant
uit nachts omarming 5 leven is weggebloed
naar alle wenden;
geen witte doodengroet
breekt uit de lenden martel, eén ruischeling,
10 lokt mij dit enden:
- scheemrende kruiseling
aan hemels enden...

*

V p. 17
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Wacht
Zee, storm en duister...
en eeuwigheden breken in den nacht;
mij worde dracht van firmamenten
zeer verzacht.
5 ik kan der vuren huiverende wacht
niet langer hoeden ik ben gansch ontkracht geef mij uw schemering,
geef mij uw grijzen wind...

*

V p. 18
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II
Virgo
Morgenmeren.
uw omgrenzing ordent.
bergen klimmen in het tinnen licht.
en uw stille, virginale lippen,
5 kuischen aan de sidderende beken
zoete smetten van het groene duister
en uw oog wordt licht.
maar de nacht stort ruglings in den nacht.
en uw mond is in zichzelf besloten
10 en uw bloed is door uw bloed omringd -

*

V p. 21
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Bloesem
Oneindig zijn de vloeren van den nacht en droomend bruinen vrede, deint, o akkeraarde,
dit donkre nachtland in uw warmen schoot o, paarlen licht 5 aan donkers zachte zoomen
schoort een verlaten boom
den wankelenden boog der nacht.
als gij den avond om uw schouders plooit,
figuur, gekerfd uit nachtelijk ivoor,
10 den droom der wimpers langs de luchten spant en scheemrend schrijdt blauwen uw oogen bloei
en slaan de velden witten geur en wijn,
die uw omdroomde schreden kostbaar siert 15 en firmamenten ruischen sterrenbloesems,
die uwer handen tasten scheemrend dauwt.
en door ons warme schrijden schrijdt de nacht maar hoor, het wappren van haar grijzen mantel
over den loomen stap der eeuwigheid.
20 maar aan haar eind, in stroomende omarming,
vouwen wij, aêr aan aêr, en mond aan mond gekust,
ons bloed in zons omschaduwd breken open,
en deinen, droomend zeil, naar Drooms omfloersde kust.

*

V 1-19 p. 22; 20-23 p. 23
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Smaragd
dederat comam diffundere ventis...
Uw oogen, in den nacht, zijn zachte ruiten,
groene gevaren in de nis der brauwen,
die avonden doen dralen aan hun huif gij hebt uw mond geslepen op het licht,
5 toen gij het kustet;
en in de bonzende omarming
van de bronzen heuvlen
hebt gij den glans geroofd
der heimelijkste verten
10 en van het kruid den wilden geur
en van het woud de smart.
o, uwe wanden, huiverend betogen, en in uw naden heulend ingevoegd
het vuur der nachten, die uw lust besliep.
15 gij hebt den wind gevangen in uw haar
en in uw bloed den avond vastgehecht
en in uw stem de zee.
een gele bloem, die alle ruimten ving
en deze mengend, waaiende vergoot
20 aan nieuwe ruimten...
wuivende, wij groeten u zeer mild:
mijn venster was een oogwenk gansch ontroerd.

*

V 1-18 p. 24; 19-22 p. 25
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Robijn
Onder voorhoofds elpenbeenen welven,
blind vizier tot aan den zoom der oogen,
op den hechten driesprong der kanteelen
is de val der vlakken ingetogen
5 en bescheiden en zeer overwogen
is het wisselen en zich verdeelen
van de bogen, die elkaar bedelven en uw huid is ruischend,
monotoon geweven uit den moed
10 der roode beuken en der wilde rozen.

*

V p. 26
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Blauwe tocht I
Huizen hangen scheef in sluimering
en de straten klagen eindeloos-verwezen...
is dit de straat, vriendin,
die daags uw lach in fonkelende bloesem slaat?
5 die stroomt, bij schemering,
- o! ruischende verteedering der harten van 't grijze vuur, dat aan uw oog ontwelt?
die deind', een andre nacht,
in 't hijgend zich omarmen van al avonds vreugden,
10 één blauw geluk, dat onze schreden drenkt?
en dit de weg, vriendin,
die voor uw zachten tocht,
haar harde wand als waaier openbuigt?
dit dorp is zonder u mij vaag en vreemd 15 zonder de vlam der haren in den wind,
zonder de schaduwen, die van uw handen waaien en zonder uwen schemerenden gang enkel der linde groene ademing
is van den bloesemdroom dier nachten vol:
20 een ronde stem, die door de wegen luidt.

*

V p. 27
V 6 geen spatie tussen streepje en o; geen spatie tussen harten en streepje
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II
Kom, laat ons gaan;
geef mij uw hechte hand, zonder te tasten ik ben zeer aardsch, ik ben u zeer verwant:
hoort ge, mijn stem werd ruig,
5 mijn oog gewet aan grijze horizonten
en smedend buigt mijn wil
de daden van mijn hand en van mijn mond en oog.
neen, schuchter niet:
ik ben zoozeer ontdaan van overluchtse tochten
10 en zoo afkeerig van het schaduwzeilen
langs wankelende regenbogen,
die droomen huifden over maanrivieren,
dat ik in dezen nacht, die als een bloem verging,
met harden wil het tasten mijner enkels schorend,
15 mij tuimelende, wilde wegen brak
langs steigerende rots;
en wapperende stroomen
met witte vlag bezeilde naar uw open dag!
geef mij uw hechte hand, zonder te tasten:
20 ik ben zeer aardsch, ik ben u zeer verwant.
en d' eendre maat gebrand in onze schreden,
doorwaden wij dit land der herfstelijke nachten
en wij vervoeren het met ons verheerlijkt hart.

*

V 1-20 p. 28; 21-23 p. 29
V 2 geen spatie tussen tasten en streepje
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III
Bevreemd: kunt gij den breuk der kernen overbogen,
wanneer de sterren tegenkant'len aan de lucht
en alle bloemen anders luiden dan uw stem?
neen, neen, vriendin, de breuk der kernen zij 5 maar mij herheugt de stilte uwer tuinen,
nu smart dit jaar uw oogen duister sloeg.
en, weergekeerd van huiverende hoogten,
koel, maar verheerlijkt, zwaar van firmamenten,
dreef mij het lot u zingend tegemoet.
10 laat ons den stroom bevaren van den nacht,
omhoog het zeil! - hoort ge: de avond ruischt o! ons doorwaaid geluk, dit wapperend fregat,
dat als geen boot voor haar de ruimte kerfde en u aan boord, vriendin,
15 u, die ik nimmer derfde,
wijl ik u nooit bezat.
nu is het goed: hier is mijn zachte hand...
gij zijt zeer aardsch, gij zijt mij zeer verwant.

*

V p. 30
V 11 geen spatie tussen ruischt en streepje
V 13 geen spatie tussen kerfde en streepje
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Invocatio
Laat mij in uwer haren mantel slapen
en leg uw donker om mijn wilde hart,
verban het licht uit mijner oogen dalen
en vouw uw venster open in den nacht.
5 want ik ben moe, de dag heeft mij geslagen
met vuur en wijn uit zijn verweerde bron.
mijn angst versteende teere rozenhagen:
ik ben een blindelings bezetene van zon.
omhul mijn hoofd, en laat de schuwe handen,
10 verborgen in de schee van uw gewaad,
zich ankren mogen aan de heuvelflanken,
waardoor de hartslag van den schemer waart.
en neem mijn mond, want haar verdroogde vlammen
verzengen naar de schaduw van uw bloed,
15 bedauw mijn stem met schemerende glanzen,
en gord mijn oogen aan met zachten moed. laat mij in uwer haren mantel slapen
en leg uw donker om mijn wilde hart,
verban het licht uit mijner oogen dalen
20 en vouw uw venster open in den nacht...

*

V p. 31
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Madonna
Gij slaapt met ons als paarden in uw armen,
die schuilen aan de zoomen van uw bloed en uwe haren duisteren erbarmen
over de tochten van ons waaiend bloed 5 wij tasten u in een verloren golven
en monden in de schalen van uw hart,
en zijn zoo grondloos in elkaar bedolven,
dat wij de merken ruilen van ons hart.
en worden stil, madonna, aan uw handen
10 en onze vezelen verzachten zeer wij bloeien onuitblusschelijke lampen11
over den schemer van het nachtlijk meer.
en huiveren als reeën aan uw slapen,13
biddende planten in gemeenen nood,
15 en zijn omvleugeld door een wijde schaduw
in de omraming van den grooten dood.

*
11
13

V p. 32
onuitblusschelijke: V onuitbluschelijke
reeën: V reëen
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Das Tor
Das runde läuten
und dieses strömen,
das abend hängt an unsre hände o, blauer wind
5 und blühend 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
10 die barke fährt
o, ihre steile sehnsucht wird zerschellen
an der fernen küste,
dämmernden hügeln deiner breiten brüste,
aus denen himmel blüht.
15 du letztes land der ruh
du segnende...du...du.

*

V p. 33
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III.
Nachttrein
Nacht tunnel knellende vaargeul
nacht
het lied van de raadren wiegt ons ten doode
waar mondt de nacht?
5 mijn gezel is een jood
wien slaap den mond spalkt
hij riekt naar het kwade
ik echter ben de vriend der diamanten duisternis
waar mondt de nacht?

*

V p. 37

Hannes Meinkema, Marsmans 'Verzen' (onder de naam Hannemieke Postma)

23
*

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

*

V p. 38
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Hiddensoe
Bronzen boot
de sprong
uwer flanken
stoot
5 een mes
in den nacht
zilvren dood
maan
die de dolk
10 van den boeg
aan den muur
van den nacht
tot scherven
sloeg
15 schuim
flarden bloed.

*

V p. 39
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Scheveningen
Fort
donder
stormend ontsprongen
de wervelkolommen
5 de schokkende monden
van de kanonnen
donder
de horizonnen
gaan onder
10 muren der sterren
gitzwarte vuren
kolen en tonder
en de toren
der zon
15 laaiende
ton
stort
onder
donder
20 fort.

*

V 1-14 p. 40; 15-20 p. 41
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Bazel
Groen is de slag
van den stroom
door het dal
van den dag
5 heuvlen van licht
zijn de wallen
de stad is een fort
door de poorten
der bruggen
10 ligt zon gestort
over de ruggen
der golven
de stad is bedolven
onder het haar
15 van de zon.

*

V p. 42
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Amsterdam
De maan verft een gevaar over de gracht.
ik schuifel elken nacht na middernacht,
in een verloren echoloozen stap,
ruggelings schuivend langs de hemelschuinte,
5 de treden der verlaten wenteltrap
van de ontstelde ruimte -

*

V p. 43
V 6 geen spatie tussen ruimte en streepje.
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Potsdam
Schrijden
goed soldaat zijn
trommelvuursein inniger beminnen
dan de schaduw van de blondste vrouw
5 schrijden.
Ruimte
open orde
droge zandsteendoorsnee van het licht
weerstand
10 uitgeëffend
evenwicht.
Hemel
breed bestek
sober overwogen
15 staalgewelven
glazen bogen
koepeldek.
Smidse
hamerslagen
20 schrijden door de straat
harde vreugde
om de regelmaat
waarin hemel
tusschen ruimtebreuken
25 staat
gele schuinte
grijsheid
koel quadraat.

*

V 1-17 p. 44; 18-28 p. 45
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Weimar
Doodenhuis
hooge vensters droomen hun vergaan
luikenkruis
vleermuisschaduwen
5 daaraan.

*

V p. 46
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Delft
Sluimer dood
zacht
verdronken
donker
5 nacht
groene dood
in de gracht
verzonken
blinde non
10 waanzin
spon
zacht
geflonker
in de oogen
15 donker
pracht.

*

V p. 47
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Val
‘Ich falle nach Venedig hinunter und so weiter - bis zu den Sternen’
TRAKL
Val
lichtende rank
die heelal
na heelal
5 ontbrandt
steen
dier
plant
Schal
10 grondeloos lood
aan het snoer
diep door den schoot
van het al
slaat
15 aan den vloer
van den dood
Val
achter den wal
van den dood
20 blind door het luik
van de hal
boot
ster
dal.

*

V 1-16 p. 48; 17-24 p. 49
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