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[Totstandkoming]
Het schrijversprentenboek 29 is tot stand gekomen naar aanleiding van
tentoonstellingen in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage en in het museum
het Catharina Gasthuis te Gouda. De tentoonstellingen zijn georganiseerd ter
gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Leo Vroman en duren van 19
april tot en met 9 september 1990, respectievelijk van 27 april tot en met 3 juni 1990.
De bijdragen van Ben Peperkamp werden geschreven in het kader van een door
Stichting Literatuurwetenschap (NWO) gesubsidieerd project ‘Historisch-kritische
uitgave van Twee gedichten van Leo Vroman, voorzien van genetisch- en
poëticaal-interpretatief commentaar’.
Het omslag stamt uit een logboek, bevattende aantekeningen van experimenten
die Leo Vroman samen met Ann Adams (het handschrift is van haar) op 5 en 7
maart 1986 uitvoerde en die betrekking hebben op het zogenaamde Vroman-effect.
Hierover schrijft Vroman in een brief van 25 februari 1990 aan de redactie: ‘Het
“Vroman effect” is het vermogen van bloed of plasma om eerst de ene soort proteïne
op een oppervlak (b.v. glas of geoxideerd metaal) af te zetten en het dan te
vervangen door een andere soort proteïne, en zo voort. Het meest geconcentreerde,
albumine, wordt eerst afgezet, dan vervangen door een minder geconcentreerd
(globuline), en dat vervangen door een nog minder geconcentreerd eiwit (fibrinogeen
en fibronectine) en ten slotte door een paar proteïnen waar maar heel kleine
hoeveelheden van voorkomen, nl. high molecular weight kininogen (HMK) en factor
XII.’
Vroman merkt verder op: ‘In alle proeven die dagen waren de volgende reagentia
gemaakt en gebruikt: Fe3O4 (zwart ijzeroxyde), Cr2O3 (chroomoxyde, groen), Fe2O3
(rood ijzeroxyde) en ultramarijn (blauw) waren eerst blootgesteld aan proteïne A,
een eiwit dat antistoffen kan binden bij hun staarten zodat hun gevoelige armen
uitsteken; daarna werden de poeders gespoeld en blootgesteld aan: anti-IgG (zwart),
anti-mensenalbumine (groen), anti-mensenfibrinogeen (rood) en
anti-mensenfibronectine (blauw). In het ideale geval zou een mengsel van al die
poeders in water de verschillende proteïnen afgezet op een oppervlak allemaal
tegelijk kunnen kleuren en zo identificeren.’
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Woord vooraf
Een vluchtige blik maakt het al duidelijk: voor een prentenboek bevat Het
Vroman-effect wel wat veel tekst. Een essaybundel over Leo Vroman en een
prentenboek met beelden van zijn leven en werk zijn als het ware in elkaar
geschoven.
En ook het prentenboek en de essaybundel op zichzelf lijken ineengeschoven te
zijn; beide bestrijken een groot aantal terreinen.
Op de foto's valt dat nog het minste op: vaak is daarop immers Leo Vroman zelf
te zien, en die belichaamt zijn eigen veelzijdigheid nu eenmaal zonder dat zijn functie
van het moment onmiddellijk van zijn neus af te lezen is. Maar in de essays is alles
gescheiden. Kunstmatig? Ja, maar noodgedwongen. Er is immers maar één Leo
Vroman, en wie iets verhelderends over al zijn aspecten wil zeggen zonder hemzelf
te zijn, moet dus wel uit meer dan een persoon bestaan. Dat dat dan ook in
verschillende stukken resulteert - het kan haast niet anders. Wel hebben de schrijvers
van die stukken hun best gedaan het jargon van hun eigen vak te vermijden. De
redactie hoopt dan ook dat alles in dit boek kan worden begrepen door dichters,
schrijvers, tekenaars, hematologen, ex-politieke-gevangenen, door mensen die dat
allemaal niet zijn, en door die ene die dat allemaal wel is.
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[1] De ouders van Leo Vroman, S.J. Vroman en A. Vroman-Vromen, met hun oudste zoon
Jaap in de zomer van 1914 op een strand in Nederland. Leo zou geboren worden op 10
april 1915.

[2] Leo (links) en Jaap Vroman op de wip in de tuin van het ouderlijk huis aan de Paul
Krugerlaan te Gouda, 1919.
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August Hans den Boef
‘Ik heb eens een klein boekje geschreven waarin ik mij voorstelde
Tineke te zijn als kind, en een andere keer een boek waar ik
middenin sterf’. Het proza van Leo Vroman
Inleiding
Het proza van Leo Vroman is heterogeen. In boekvorm begint het met de publikatie
van zijn sprookjesachtige novelle Tineke (1948). Daarna verschijnen De adem van
Mars en Snippers van Leo Vroman (1956 en 1958): herinneringen aan de meidagen
van 1940, Vromans verdere belevenissen in de oorlog, wederwaardigheden van
hem en zijn gezin in Amerika, observaties over het Amerikaanse leven en allerlei
beschouwingen. Met Tineke zijn beide boekjes vanaf 1960 gebundeld in Proza.
Recenter verzameld zijn de brieven, die voor een deel aansluiten bij het proza in
de bundels: Brieven uit Brooklyn en Brieven over en weer (1975 en 1977). Er zijn
de twee toneelstukken Het Grauwse Diep en Voorgrond, achtergrond (1966 en
1969). We hebben de roman Het Carnarium (1973) en ten slotte de studie Bloed
(1968) die met deze ‘autobiografische science fiction-roman’ een sterke verwantschap
vertoont, althans volgens sommige critici. In 1982 ten slotte verscheen
Philosophische psychologie van de kunst, een merkwaardig werk dat uit 1935 dateert
en waarin Vroman een minder subjectieve manier van kunstbeschouwing probeerde
te ontwikkelen. De slotregel is: ‘De kunstenaar en de geleerde vinden hun troost in
het geloof aan een harmonie.’
De toneelstukken laat ik buiten beschouwing: Vroman heeft ze geschreven met
de bedoeling ze te laten spelen en pas in tweede instantie te laten lezen.
Philosophische psychologie van de kunst beschouw ik, net als de schrijver dat zelf
doet, als een curiositeit. Meer niet.
Men zou overigens een volwaardige nieuwe bundel kunnen samenstellen uit de
stukken die Vroman sinds Snippers heeft gepubliceerd en de brieven die na Brieven
uit Brooklyn zijn verschenen. Bijdragen aan de jaarboekjes van Querido en andere
boeken, lezingen, stukjes en brieven in tijdschriften als Ons Erfdeel, De Revisor en
vooral Tirade. Verder zijn er in de periode 1982-1983 zeventien columns van Vroman
verschenen in het Leidse universiteits-
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blad Mare. Aan deze - imaginaire - bundel wil ik zijdelings aandacht besteden.

Tineke
De novelle Tineke is in 1945 in Osaka geschreven, zoals Vroman later zelf vertelt.
In ‘Struikelend omkijken’ (Snippers) onthult hij hoe hij eerst als titel ‘Trihinde’ had
gekozen, om deze later te vervangen door de ‘slimme titel’ Tineke. ‘Het verhaal was
min of meer een voorstelling van mijn jeugd, die ik kende, geleefd door Tineke, die
ik ook kende.’ In het in het Engels gestelde ‘Paper’ (De adem van Mars) vertelt
Vroman hoe hij op toiletpapier om ruimte te sparen zo concies mogelijk aan zijn
verhaal werkte.
Tineke bestaat uit vier delen. Het eerste, ‘Tineke luistert’, beschrijft hoe het
vijftienjarige meisje Tineke zich graag terugtrekt in de wei en later van de tuinman
Begje Varkensblom hoort hoe de planten zijn geschapen. Begje vertelt hoe de
schepper, die evenals hijzelf nooit iets vernietigt maar altijd iets toevoegt, om de
onbelemmerde woekering van planten te bestrijden de dieren schiep. Op het laatst
creëerde hij ‘de mens om alle dieren te verslinden’. De oude tuinman hoopt op het
komende Koninkrijk, waarin de paradijselijke staat van een louter plantaardige wereld
weer is hersteld. Als model van dit paradijs toont hij Tineke een Chinese bol waarin
zich slechts bloemen bevinden.
In het tweede deel, ‘Een brief van Tineke’, schrijft het meisje aan haar ouders dat
zij naar het plekje grond vertrekt waar ze meer van houdt dan van wat ook. In ‘Tineke
verdwijnt’, het derde deel, trekt ze als een kleine Johannes onder de aarde door tot
ze in een oerwoud boven komt. Ze verenigt zich met een jonge man, maar wanneer
ze aan de wereld van haar ouders denkt, verdwijnt de oosterse omgeving weer. In
‘Terug’, het slotdeel, herleest ze haar brief maar ze begrijpt hem niet meer. Ze is
vrouw geworden. Als een haan kraait, ‘voor de derde maal’, weent ze.
Terecht associeerden critici het slot met de verloochening van Petrus. Tineke
verloochent immers de ideale plantenwereld en vraagt zelfs ‘Wie was Begje?’. Dat
de novelle hiermee in mineur zou eindigen, is echter niet zeker. De slotregel over
de haan, ‘toch meende hij slechts: Het wordt dag’, kan evengoed optimistisch worden
opgevat. Het kind is dood, het leven van de vrouw begint.
Wat ik in deze samenvatting niet heb aangestipt is de mengeling van verschillende
tekst- en stijlsoorten. Interessant is dat Vroman, die later zo produktief zou worden
als briefschrijver, het epistolaire genre al opneemt in zijn
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[3] Leo Vroman (vooraan) in de derde of vierde klas van de Willem de Zwijgerschool voor
gewoon lager onderwijs aan de Martenssingel te Gouda, waarschijnlijk in 1924.

[4] Tineke bij de tobbe en haar broer Ed op het hobbelpaard; Fort de Kock, Sumatra, 1923.
Tineke was op 14 maart 1921 te Batavia geboren.
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eerste prozaboek. Zeer opvallend is verder de beschrijving van de ontbijttafel, waarin
elk voorwerp wordt gepersonifieerd, ronduit surrealistisch: ‘Het wittebrood lag
egoïstisch en onhandig over de ontbijtkoek in zijn schaal.’ Een apart onderdeel
vormt ook de stijl van Begje, vooral die in zijn scheppingsverhaal. Het gaat mij niet
om de spreektaal (‘alles heit waarde’) maar om de speelse, lyrische manier waarop
hij de natuur beschrijft. Het is de stijl die de latere Vroman aankondigt, meer dan
de stijl van de verteller zelf, die vaak aan de formele kant blijft.
Het oerwoud waarin Tineke vrouw wordt, verwijst niet alleen naar het land van
herkomst van Vromans echtgenote, het Indië waar Vroman een deel van de oorlog
doorbracht, maar vooral naar Vromans visie op de eenheid van de diverse
mensensoorten, een visie die hij het meest expliciet en uitgebreid zou verwoorden
in Het Carnarium.
Hoe werd Tineke ontvangen? Een anonieme bespreker in de NRC (1949) las het
verhaal als een symbolische beschrijving van een geleidelijke aanpassing. Tineke
past haar kinderlijk-romantische idealen aan de werkelijkheid aan.
Jeanne van Schaik-Willing (1949) meende dat Vroman de Hollandse natuur zo
goed weet weer te geven ‘als alleen een gevoelig mens die in den vreemde verblijft’.
Ze doelde op Vromans verblijf in Amerika, terwijl hij de novelle onder bittere
omstandigheden in Japan schreef. Kritiek had de bespreekster op de taal die
allerminst zou opkomen in het hoofd van een jong meisje. Zoals hier: ‘Rechtop voor
dit alles had men een torenhoge halm opgericht, en hieraan volgens liefde en
berekeningen bladeren geklonken, tevoren in bladponshallen uitgewalst en in de
groenerij met stoomsmaragd verkleurd.’
Albert Helman (1949) vond deze passage juist verrassend. Hij vergeleek Tineke
met Frederik van Eedens kleine Johannes en Lewis Carrolls Alice. In het
scheppingsverhaal van Begje bespeurde hij analogieën met die uit Caraïbische
mythologieën als de Popol Vuh. Vromans proza is volgens hem ‘de uiting van een
markante, zeer dichterlijke en zeer afgeronde persoonlijkheid’ en bezit ‘wellicht nog
grotere kwaliteiten dan zijn poëzie’.
F. Bordewijk (1982) oordeelde eveneens dat Vroman met deze novelle ‘nog hoger
steeg dan in zijn verzenbundel’. Tineke is ‘een kunstuiting van grote verfijning en
ingewikkelde structuur’. Een heel enkele keer is Vroman ‘gezocht’ plastisch.
Bordewijk stelde verder vast dat het surrealisme, dat we kennen uit sommige
gedichten van Vroman, is verdwenen. Een onjuiste conclusie, gezien de beschrijving
van de ontbijttafel. En Bordewijks voorbeeld voor de nieuwe stijl van Vroman, de
passage die begint met ‘Kleine jachtkever gaat wereldreis beginnen’, heeft eveneens
surrealistische trekjes.
Wat dacht men later van Tineke? Kees Fens (1960) suggereerde dat de
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[5] V.l.n.r.: Leo Vroman, Betty (Bé) Pimentel, Dorus Pimentel, Jaap Vroman en Heleen
Pimentel op het strand van Portrieux in Bretagne, 1925. De Pimentels waren geparenteerd
aan de Vromannen.

[6] Leo Vroman (tweede rij, derde van links) in de eindexamenklas van de Rijks-hbs te
Gouda. Zijn vader was aan dezelfde school leraar natuurkunde en mechanica en staat op
de achterste rij (zesde van links). De foto is genomen in 1932.
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denkt daarin na over het probleem van de tweetaligheid en schrijft ook daadwerkelijk
beurtelings in het Engels en in het Nederlands. Het volgend ‘Paper’, is volledig in
het Engels gesteld en verhaalt een deel van zijn ervaringen als krijgsgevangene
(maar valt niet samen met de Nederlandse beschrijving in het begin van de bundel!).
De omslag in Vromans stijl heeft plaats in ‘Brief uit Amerika’ (gedateerd 1952 en
later ook opgenomen in Brieven uit Brooklyn). Het is niet Vromans eerste ‘open
brief’, maar de eerdere brieven lijken in hun afstandelijke realisme op stukken als
‘Winter in Colonia’. ‘Brief uit Amerika’ toont de geboorte van de definitieve
Vroman-aanpak in de manier waarop hij zichzelf en zijn omgeving beschrijft.
Halverwege het eerst deel van de brief namelijk stelt de auteur zich voor hoe hij een
denkbeeldige lezeres zou toespreken. Hij zou deze ‘mevr. Kugteltbroodt, geboren
Buipsertjen’ van de trein uit New York halen en hij beschrijft wat zij (het gezelschap
is inmiddels uitgegroeid tot een groep van vier) om zich heen zien op weg naar
huize Vroman. Daar maken zij uiteindelijk kennis met Tineke en de twee dochters.
De komische stijl en aanpak zet zich voort in een tweede brief, waar de vrienden,
kennissen en buren van de Vromans op dezelfde manier worden beschreven.
Schitterend, en tot op de huidige dag relevant, is de manier waarop Vroman in
de ‘Brief uit Amerika’ een onbegrijpelijke kinderserie op de tv beschrijft: ‘Voornamelijk
komt er een zeer ernstig heer in voor, gekleed in een loshangend geruit hemd, die
het publiek vertelt dat die knorrige Hubbel misschien toch de pummel-machien van
Steve heeft meegenomen naar kubberland, en nu hopen we maar met Howdydoody
dat de pappefant aan Bodo zal vertellen door middel van gokko signalen dat Hubbel
straks met kwak de koppelbromme dabbeka weet ik veel.’
De drie stukken waarmee de bundel besluit (waaronder herinneringen aan het
contact met Greshoff en een beschouwing naar aanleiding van Nijhoffs ‘Het uur U’)
hebben weer de stijl van het begin van De adem van Mars. Tekenend voor Vroman
is de regel waarmee de laatstgenoemde beschouwing, en daarmee de bundel,
besluit: ‘Van het een tot het ander uur U kan men slechts trachten zich te herinneren:
ik ben ongeboren geweest, ik doe of ik besta, ik ga werkelijk dood.’ Net als bij Tineke
een coda waar de dood en het leven het laatste akkoord vormen.
Evenals Vromans prozadebuut werd De adem van Mars uitstekend ontvangen,
zij het dat er verschillen bestonden in de waardering voor het eerste en het tweede
deel van de bundel.
Kernachtig formuleerde Jos Panhuysen in De Gelderlander (1956) wat hij in de
bundel zo bewonderde: ‘Bij Vroman liggen fantasie en werkelijkheid soms
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zo dicht bijelkaar dat ze vóór men het bemerkt heeft, in elkaar zijn overgegaan.’
Kennelijk gold deze waardering vooral het tweede deel van De adem van Mars en
hierbij sloot Jacques den Haan (1957) zich aan. Hij vond het eerste deel minder
geïnspireerd dan de rest en meende dat Vroman in de loop van de tijd beter is gaan
schrijven: de auteur heeft ingezien dat hij geen verteller is, maar dat zijn kracht ligt
in de onthullende details die hij beschrijft. J.H.W. Veenstra (1956) daarentegen
oordeelde: ‘De laatste schetsen versmallen zich naar mijn idee tot brieven van een
te uitsluitend persoonlijk belang.’
Een anonieme bespreker in de NRC van dat jaar meent dat de toon van ‘De adem
van Mars’ precies dezelfde is als die we later zouden herkennen bij het proza van
Willem Frederik Hermans, Gerard van het Reve of Remco Campert dat tijdens de
bezettingstijd speelt: ‘een volstrekte afwijzing van elke vorm van forse heroïek of
conventionele uitingen van verontwaardiging’. Interessant is zijn observatie dat
Vroman de verwijzingen naar zijn gezin nodig heeft ‘als bewijs dat hij er nog is’ in
deze vervreemdende en verbijsterende wereld, zeker gezien zijn positie als emigrant.

Snippers van Leo Vroman
Evenals De adem van Mars is Snippers van Leo Vroman een bundeling van stukken
die tevoren elders verschenen: in kranten, tijdschriften en jaarboekjes. Een duidelijk
verschil met de eerste bundel is dat ze niet alleen naar de thematiek, maar ook naar
de vorm en de lengte een homogenere verzameling vormen dan De adem van Mars.
We zouden ze tegen woordig columns noemen.
Het merendeel van de prozastukken sluit qua thematiek en aanpak aan bij de
tweede helft van De adem van Mars. De bundel is in vieren onderverdeeld en ook
hier vertonen de diverse stukjes een los verband met de rest van het deel waartoe
ze behoren. In het eerste deel, ‘Het schrijven’, vormt Vromans werk als auteur het
verbindende thema. Hij vertelt in ‘Hoe maak ik een gedicht?’ wat hij van de rol van
de inspiratie vindt en hoe hij steeds meer naar ‘gewone’ woorden zoekt. Hij laat ook
daadwerkelijk zien hoe hij een gedicht maakt in ‘Uit de hoogte? Nee’. Grappig is
dat Vroman in ‘Stijl’ al voorziet hoe de computer in de beeldende kunst zou kunnen
worden gebruikt.
Wat de literatuur aangaat, past hij in dit stukje een serie transformaties toe. Een
korte passage over een heer die op straat ten val komt, verandert Vroman van
‘neutraal’ in ‘somber en eng’ en ten slotte ‘luchtig’: ‘Wegtrippelend uit zijn nestje in
het Kapellesteegje, kwam kereltje a grappig te tuimelen. Zijn kersepitje kuste een
kiezeltje en hij viel in slaap. Zijn telgje Botervisje, die de grap bewonderde, lispelde
dat hij over een peuleschilletje was gesuld.’ Het is deze
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[7] Als student biologie maakte Leo Vroman in augustus 1933 een excursie naar Schokland,
toen nog een eiland. De leider van de excursie, de wormenspecialist dr. Schuurmans
Stekhoven, maakte deze foto van Leo met planktonnet.

[8] De ouders van Tineke, de heer en mevrouw G.S. Sanders en M.E. Sanders-Bickes, met
verlof in Nederland. De foto is genomen in de winter van 1932-1933 op de Stadhouderskade
te Amsterdam. De heer Sanders was werkzaam als adviseur bij het Inlands Onderwijs.
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stijl die de sfeer van Het Carnarium reeds aankondigt.
In ‘Viezigheid’ ten slotte, neemt Vroman een parodie op. Onderwerp vormen de
beschrijvingen van erotische intimiteiten in ‘veel moderne Hollandse literatuur’ en
Vroman geeft vervolgens een omhelzing puur biologisch weer.
Een hele serie onderwerpen snijdt Vroman aan in ‘Ik’, het tweede deel van
Snippers: de verwerpelijke drang van mensen tot systematiseren, de werking van
het geheugen, de invulling van het begrip vrijheid in Amerika, het natuurverschijnsel
liefde waar hij niet meer zonder kan leven en zijn verhouding tot de dieren (hij houdt
niet van die mensapen met hun kunstjes) en de vergetelheid tijdens het slapen.
Sommige beschouwingen illustreert hij door middel van een personage dat alles tot
in het absurde doortrekt: ‘Het dierenliefhebbertje’ en ‘Het herinneraartje’. Zulke
absurde personages zijn ook de jongen uit ‘Achterdocht’ en de man uit ‘Vreemd
gezelschap’. Het laatste verhaaltje doet overigens sterk denken aan Kafka's Die
Verwandlung.
Kwamen het gezin en de omgeving van Vroman al zijdelings ter sprake in deze
bundel, het derde deel, ‘De wereld’, concentreert zich vooral daarop. ‘Twee kindertjes’
en ‘PS 125’ beschrijven de dochters van Vroman alsof het wrede, maar aanvallige
diertjes zijn. Vier stukjes beschrijven vervolgens Vromans contacten met zwarte
Amerikanen.
Dan volgen er weer enige stukjes met absurde typen, zoals ‘Het specialistje’ of
het sprookje van de man die van alle personen ter wereld de laatste seconden erft
(en honderdduizenden doden sterft). Andere hebben de televisie tot onderwerp
(‘Het draadloos gat’) en de auto (‘Het straatmonster’), waarbij Vroman met de eerste
verworvenheid heel wat meer is ingenomen dan met de tweede.
In het slotdeel, ‘Een lang vaarwel’, werkt Vroman, net als in De adem van Mars
maar veel uitgebreider, naar een beschouwing toe die over de betekenis van de
dood gaat. Hij begint met een herinnering aan de lectuur van 20 000 mijlen onder
zee, constateert dat alle gebieden intussen al ontdekt zijn en sluit de cirkel weer
met opmerkingen over de in Amerika zo geliefde science fiction: ‘boven de meest
verlaten krater op Jupiter verschijnt vroeg of laat zijn bebaarde kop: in het huis van
Venus schreef een vinger in het stof: Jules heeft hier geslapen.’
‘De nieuwste dood’ gaat over de atoombom en ‘Niets’ beschrijft een wereld onder
de winterslaap, zonder mensen: ‘Ja zelfs degeen die bewegenloos en gevoelloos
dit alles zag, was in werkelijkheid afwezig.’ Niet de serene plantenwereld van Begje,
maar de ijswoestijn na de kernoorlog.
Wat nog niet aan de orde kwam zijn de neologismen die Vroman in diverse stukken
gebruikt. Soms zijn ze zelfs onderwerp van beschouwing. In het stuk-
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[9] Op 21 november 1934 werd in de Stadsschouwburg van Utrecht het bekende toneelstuk
Grazige weiden (The Green Pastures) van Marc Connelly (1890-1980) opgevoerd ter
gelegenheid van het vijfde lustrum van de Utrechtse Studenten Tooneel Vereeniging (USTV).
Vroman maakte er dit affiche voor.

[10] Souper na het slotfeest van het vijfde lustrum van de Utrechtse studentenvereniging
Unitas in 1936. Het souper vond op zaterdag 21 november na drie uur 's nachts plaats in
de grote foyer van Tivoli in Utrecht. Leo Vroman, in rok, was lid van de organiserende
commissie. Hij wordt vergezeld door zijn nicht Els Meerloo, rechts naast hem. Het feest had
als thema ‘De lof der zotheid’, naar Erasmus. Foto firma Jochmann, Utrecht.
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je over het geheugen bij voorbeeld legt Vroman uit waarom men sommige
kranteberichteen wel en andere niet onthoudt. Bij ‘“Doctor Vuisthandel steelt 25
gulden” kunnen we die misdaad ondanks zijn naam de volgende dag zijn vergeten.
Doch lezen we: “Doctor Jansen steelt 25 bijgzwuinen”, dan vergeten en vergeven
we dat ons leven lang niet.’
Ook Snippers van Leo Vroman werd door de critici zeer positief gewaardeerd.
Wel heerste er enig verschil van mening over de interpretatie van de titel. Volgens
Kees Fens (1958) betekende het voegwoord dat de snippers ‘eigendom zijn van’
Leo Vroman. Lambert Tegenbosch (1958) hechtte aan de letterlijke betekenis van
de titel, delen van Vroman, en meende dat niemand anders zijn ‘bruto zelf zo sans
gêne’ presenteert.
Net als bij voorgaande teksten lijkt me de door Fens verdedigde afstand tussen
persoon en verteller in het werk van Vroman een juistere omschrijving dan ‘sans
gêne’. Wel ben ik het eens met een belangrijke karakteristiek waarop Tegen bosch
wees. Vroman houdt er volgens hem van de mensen te benoemen met vogel- en
insektenamen, zelfs aan te duiden als natuurwetenschappelijke objecten. Dat laatste
was volgens Tegenbosch wat men het surrealisme van Vroman noemt.
Volgens Piet Calis (1961) heeft deze manier van beschrijven ook filosofische
implicaties. Hij zag in Vromans proza centraal ‘de vraag naar de biologische conditie
van de mens’. Als voorbeeld gaf Calis de manier waarop Vroman de kinderen van
zijn broer in Israël beschrijft: ‘drie kinderen alle voorzien van een bloedsomloop,
ademhalingsmechaniekje met gelipt zuchtgaatje, en een met vacht bedekt peinskasje
op het boveneinde’.
Die biologische beschrijving zie ik echter in eerste instantie als een literaire
techniek. Zoals Vroman in De adem van Mars een afstandelijke benadering in
vertelstijl nodig had, kiest hij later de ‘biologische’. De laatste benadering is, zoals
we zagen, ook omkeerbaar. Tineke is een natuurverschijnsel, maar een levenloos
voorwerp kan tot leven worden gewekt. Zoals ook ‘auto’ getransformeerd wordt tot
‘straatmonster’, ‘dit vijfhonderd kilo dikke ding, dat zo maar midden op straat, bloot
en blind wil rond rennen temidden der tedere, langzame mensen’.
Interessant is hier de tegenstelling tussen de kwetsbare mens en de andere
natuurverschijnselen, een element dat ik minstens even belangrijk vind als de
‘eerbiedige aandacht voor het gewone’ die Piet Calis bij Vroman signaleerde; of
volgens Ed Hoornik (1978), de aanpak van grillige, maar verantwoorde fantasie:
‘een beetje bizar, een beetje gek ook’.
Greshoff (1958) legde in zijn bespreking een interessante link met Vromans
brieven. ‘Ieder stuk van Vroman lees ik en kan een ieder, die Vroman's bijzon-
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[11] Tekening (10 × 12) uit de serie ‘paardjes’ door Leo Vroman, ± 1936.

[12] Ingekleurde tekening (35,5 × 27) uit de serie ‘balletkostuums’ door Leo Vroman, ± 1936.
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der eigen stem verstaat, lezen als een intieme brief aan ieder onzer persoonlijk en
toch aan allen gericht.’ Intelligent is ook de observatie waarin Greshoff het idee
bestreed dat Vroman slechts een grappenmaker is: ‘Achter al zijn grappen, hoe
vernuftig, hoe lachwekkend die ook zijn mogen, verbergt zich een bitter ongenoegen
over de staat van zaken, welke men het leven noemt en die het leven niet is.’

Proza
Toen Proza verscheen, maakten ook andere critici dan Piet Calis gebruik van de
gelegenheid om een samenvattend oordeel over Vromans proza te geven. Onder
hen bevond zich Kees Fens (1960) die wees op de indruk van ‘gemakkelijkheid’
zoals de lezer die ook bij het proza van Elsschot ervaart. Verder was Vroman voor
Fens niet de man van een lang verhaal, want zijn visie is altijd direct en hem treft
de totaliteit van alles in de kleinste dingen.
Het samenvattend oordeel van Greshoff (1961) is het opmerkelijkst. De
Zuidafrikaanse Nederlander stelde vast dat het spelelement in Vromans proza
overweegt, noemde de auteur soms ‘geniaal’, maar kwam toen met een harde,
persoonlijke kritiek. Want hij ontdekte ‘achter die genialiteit weinig warmte’. Greshoff
vervolgde met de opmerking dat hij Vroman bewondert en geneigd is hem ‘één van
de allerbeste prozaïsten van nu te noemen’ maar ‘ontdekte er nimmer een polsslag
in’.
Deze observaties zijn om verschillende redenen merkwaardig. Ten eerste omdat
de relatie Greshoff-Vroman literair gezien legendarisch is en zelfs het onderwerp
vormt van de bundel Brieven over en weer. Een relatie waarin Greshoff de rol van
bewonderende mentor vervulde. Uit deze observaties blijkt, sterker dan bij
voorgaande gelegenheden, dat Greshoff diepgaand met Vroman van mening
verschilde over het speelse karakter van diens proza. Greshoffs waardering ging
dan ook uit naar ‘De adem van Mars’, het verhaal dat hij het meest realistisch
noemde.
In die afkeer van speelsheid en die voorkeur voor realisme herkennen we de
ideeën van Forum. Want realisme waaruit we de persoon van de auteur leren kennen,
daar ging het toch om bij Ter Braak en Du Perron, en ook bij Greshoff. Voor Vroman
zullen deze observaties niet prettig zijn geweest, al laat hij daarvan niets merken in
zijn briefwisseling met Greshoff. Maar in het Tiradenummer (1973) dat aan Greshoff
is gewijd, spreekt Vroman voor zijn doen bijna neerbuigend over diens
broodschrijven.
Vreemd blijft dat Greshoff juist de warmte bij Vroman mist, terwijl er geen
nederlandstalige auteur bestaat, van wie men - ik zou bijna zeggen: tot verve-
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lens toe - zo vaak de warmte prijst. Zo schrijft - om een voorbeeld uit dezelfde tijd
te noemen - Guus Sötemann (1960): ‘Vroman heeft [...] een menselijke warmte die
onmiddellijk aanspreekt en die hartveroverend is.’

Bloed
Vroman vertaalde samen met zijn echtgenote de Amerikaanse studie Blood (1967)
en de auteur zelf bewerkte vervolgens het resultaat tot Bloed (1968). Het boek is
geen voorstudie voor Het Carnarium, zoals sommige critici in 1973 meenden. Bloed
is een serie beschouwingen over een aantal aspecten die met bloed te maken
hebben, vooral met het onderzoek naar de stollingsmechanismen, waaraan Vroman
jaren heeft gewerkt. Er zijn een aantal redenen om de studie tot het literaire proza
van Vroman te rekenen. Alleen al de inleiding is in stijl en taalgebruik honderd
procent Vromanniaans: ‘De mensheid stormt vooruit, en de laatste oerwouden van
de wereld trekken zich dus haastig terug. De bossen verliezen hun wilde dieren en
veranderen in platteland dat wordt opgevuld met buitenwijken, en die worden door
de grote steden opgeslokt. De enige maagdelijke wildernis die nog bloeit is de hete,
verwarrende en slecht verlichte wereld binnen onze lichamen zelf. Ik houd van wilde
natuur, en bij gebrek aan een grote daarbuiten verdiep ik mij dan maar in het kleintje
dat ik zelf van binnen ben, en in het jouwe natuurlijk.’ De tweede persoon enkelvoud
die Vroman hier als aanspreekvorm hanteert (zowel een eigenschap van de poëzie
als van het epistolaire genre), keert regelmatig terug. De inleiding vervolgt met een
beschrijving van het onderzoek dat Vroman sinds 1945 in New York verricht, een
beschrijving die bij stukken en brokken in de rest van het boek wordt voortgezet.
Deze fragmenten wijken in geen enkel opzicht af van de toon die Vroman in Snippers
had ontwikkeld.
Ook in het wetenschappelijke deel van zijn betoog gebruikt Vroman
verkleinwoorden, neologismen en beschrijft hij zichzelf als een merkwaardig klein
wezen. Plotseling last hij een dialoog van enige pagina's in tussen twee biochemici
C(ascade) en M(askerade), doopt een cel ‘mevrouw Xippepaai’ en geeft een grappige
beschrijving van wat er in de natuur van New Brunswick nu juist even afweek van
de Hollandse.
Het slothoofdstuk, ‘het geheel’, doet niet alleen stilistisch sterk aan het laatste
deel van Snippers denken, maar het eindigt ook weer met gedachten over het
sterven (en het leven).
Grappig is dat Vroman eenmaal zinspeelt op zijn jeugdwerk, Philosophische
psychologie... Overigens is dit jeugdwerk exact het tegendeel van Bloed: weinig
meer dan een verzameling originele gedachten, op een saaie en droge manier
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[13] Tekening, ‘vivos voco, mortuos plango’, door Leo Vroman in U.S.R. boek 1937. Vivos
Voco is het blad van de studentenvereniging U.S.R. (Unitas). Tussen maart 1933 en april
1940 werkte Vroman regelmatig aan het blad mee.

[14] ‘Jaarverslag sociëteitsbestuur’, vignet door Leo Vroman in U.S.R. boek 1937.

[15] Tekening door Leo Vroman in U.S.R. boek 1937.
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genoteerd. Zoals men vond dat het hoorde in 1935. Bloed is daarentegen een
wetenschappelijk betoog en bovendien origineel vormgegeven. Wat zuur daarom
van de biochemicus die het boek in de NRC (1969) kraakte, om te oordelen dat Bloed
op twee gedachten hinkt. Overigens behoorden de ‘rare anglicismen’ die de chemicus
signaleerde, toen al enige jaren tot Vromans vaste taalregister. Het is een van de
literaire vruchten van zijn positie in twee taalgebieden.

Brieven uit Brooklyn
Behoren de brieven tot het literaire proza van Vroman?
Jaap Goedegebuure betoogde in het Vroman-nummer van Tirade (1975) dat het
moeilijk is om Vromans brieven in te delen volgens de vigerende typologieen literaire
brieven. Volgens hem ademen de bewust voor publikatie geschreven brieven geheel
de sfeer van particuliere correspondentie, maar ze hebben gemeen met
‘kunstepistels’ dat er ideeën in worden ontvouwd. Goedegebuure lijkt hiermee aan
te sluiten bij Greshoffs observatie van 1958 die ik hierboven heb aangehaald: elk
nieuw prozastuk van Vroman is te beschouwen als een persoonlijke brief voor de
lezer.
Ik meen dat Vroman door het opnemen van zijn twee Libertinage-brieven in De
adem van Mars al zelf heeft aangegeven dat er geen essentieel verschil is tussen
zijn brieven en andere stukjes. De stijl van die brieven is aanvankelijk afwijkend,
maar langzamerhand dringt ze ook door tot de stukjes die niet als brief zijn
gepresenteerd. In Brieven uit Brooklyn zien we dat Vroman ook steeds meer stukjes
als brieven presenteert. De bundel behoort dan ook honderd procent tot het literaire
proza van Vroman.
Dat de briefschrijver Vroman niet samenvalt met de gelijknamige privépersoon,
in casu andere dingen schrijft, kunnen we heel expliciet opmaken uit een passage
in brief XXVIII. Daar vertelt Vroman hoe telefonisch het overlijden van een vriend
wordt meegedeeld: ‘Een uur later waren we al, ach dat hoeft hier niet allemaal bij.’
De laatste zin [cursivering AHdB] lees ik niet als de constatering dat de
achtergehouden informatie te gedetailleerd is om interessant te zijn voor de lezer,
maar als constatering dat zij te particulier van karakter is.
Aanvankelijk lijkt Vroman in de correspondentie vooral zijn familiekroniek voort
te zetten. We krijgen regelmatig inlichtingen over het opgroeien van zijn dochters,
de bezigheden en de uitspraken van zijn echtgenote, verhalen over collega's in het
laboratorium en over vrienden en buren. Naarmate de tijd vordert is Vroman echter
steeds meer betrokken bij een aantal politieke onderwerpen.
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Uit het vorige proza kennen we het thema van de rassendiscriminatie. Ook in Brieven
uit Brooklyn weidt Vroman regelmatig uit over de multiculturele kennissenkring van
hemzelf en zijn kinderen, die hij, idealistisch en ironisch, ‘homogeen’ noemt. Vromans
stellingname is in de latere brieven echter een stuk minder vrijblijvend, zeker in
relatie tot cruciale gebeurtenissen als de moord op Martin Luther King. Hij voelt bij
voorbeeld een grote agressie wanneer de joodse man met wie hij elke dag naar zijn
werk rijdt, meent ‘dat zeal die zwarte bastaarden maar moesten neerschieten’.
Wanneer Vroman hem wijst op stereotypen en stelt dat die ook tegenover joden
worden gehanteerd, antwoordt zijn medepassagier dat dit heel wat anders is.
Emotie is er over de Vietnam-oorlog. Dit blijkt uit Vromans opmerkingen naar
aanleiding van tv-programma's, beschouwingen over de oorlog zonder meer,
gesprekken met kennissen en collega's en in beschrijvingen van politieke acties
waarbij Vroman is betrokken. Dat Vroman ook in zijn politieke stellingname geen
heroïek bedrijft, betekent nog niet dat die stellingname gratuit is.
Opvallend is dat Vromans brieven in verschillende bladen en tijdschriften zijn
gepubliceerd en dat hij vaak de indruk wekt aan een serie te zijn begonnen. ‘Als dit
een serie wordt, is dit het eerste’, zo begint hij zijn Vrije Volk-brief op 30 januari
1969. Misschien omdat de continuïteit met Vromans vroegere proza zo duidelijk is,
werd Brieven uit Brooklyn weer zeer lovend besproken. Volgens Kees Fens (1975)
weet Vroman de lezer ‘een ontwenningskuur in de werkelijkheid te bezorgen’. Een
vervreemdingsmechanisme dat Goedegebuure al eerder dat jaar had gesignaleerd,
in navolging van D. Hillenius (1961). Ook Wam de Moor (1975) is zeer lovend over
dit ‘zelfportret’, zij het dat volgens hem ‘in verschillende latere brieven het gebrek
aan structurele samenhang niet wordt opgeheven door een grote persoonlijke inzet’.

Het Carnarium
Najaar 1962 schreef Vroman in De Gids (‘Brief aan L.A. Ries†’) dat het hem niet
onmogelijk leek dat er ooit levende weefsels worden gekweekt. Alle organen zouden
kunnen worden vervangen door nieuwe. Deze opmerking wijst vooruit naar de
thematiek van Het Carnarium, opmerkelijk genoeg in een brief die gericht is aan
een overledene. Niet toevallig vertonen dood en leven in Het Carnarium een heel
eigen combinatie.
Hoe stelde Vroman zich het boek aanvankelijk voor?
In 1967 vertelde Vroman aan Max Nord een engelstalige detective te gaan
schrijven die in zijn naaste omgeving zou spelen. Het werd science fiction -
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[16] Tussen 25 september 1937 en mei 1940 publiceerde Vroman meer dan honderd van
deze ‘aapjes’ op de pagina ‘voor de jeugd’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Dit ‘aapje’
van 25 december 1937 heeft het onderschrift: ‘Als ik groot ben, word ik olifant!’

[17] ‘Aapje’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 oktober 1937 met als onderschrift:
‘En wat jij waar noemt is toch ook niet waar, waar of niet?’

[18] Tekening op een menu ter gelegenheid van de promotie van Jaap Vroman, op maandag
4 april 1938. De ingekleurde tekening van Leo Vroman verwijst naar het geologisch onderzoek
dat door Jaap Vroman in Israël was verricht. In 1940 zou Jaap benoemd worden tot lector
in de geologie te Tel Aviv.
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zoals hij wat later aan Greshoff schreef - en bovendien nederlandstalig.
Het omslag van de eerste druk van Het Carnarium bevat de tekst: ‘In liefde voor
cellen vlees hangt wat ik weet en niet weet samen met dit verhaal.’ Bij dit motto voor
de roman dienen we cellen vlees zowel letterlijk op te vatten, als ook metaforisch
voor menselijke en dierlijke lichamen in alle soorten en kleuren. Het vlees van de
slager en het vlees van de bijbel, derhalve.
De roman opent als een Vroman-verhaaltje met een beschouwing over het dromen,
waarin de verteller eerst ‘een lang zwart meisje in San Diego’ en ‘een gave jonge
Indonesiër’ oproept en zich vervolgens afvraagt: ‘Hoe dood zijn wij op zulke
ogenblikken.’ Zowel het thema van een multiraciale samenleving als dat van de
dood zet direct de toon. Maar dan ziet de verteller zijn gezin aan tafel, ‘een verleden
dat ik nooit heb meegemaakt gaat wagenwijd open’: Geri veertien, Peggy twaalf en
Tineke tweeënveertig en hijzelf. Een gefingeerd verleden, dus.
De oudste dochter heeft er bezwaar tegen koeien te laten doden ten gerieve van
haar consumptie en in het gesprek met haar disgenoten daarover vraagt zij aan
haar vader of hij geen vlees kan maken uit een paar cellen. Men is enthousiast over
het idee. De Vroman-figuur vertelt over zijn werk, hoe hij zijn collega Charlie Darwin
heeft leren kennen, de adviseur van de vrouw die zijn onderzoek betaalt. Vervolgens
weet hij Charlie van het vleeskweek-idee te overtuigen en het laboratorium wordt
ingericht in de kelder: het Carnarium. Het hele gezin werkt aan het experiment. Maar
als de verteller een keer alleen thuis is, steekt er plotseling ‘een beenmergnaald
haast helemaal verkeerd in mijn borst’. Hij sterft.
De drie overgebleven leden van het gezin maken kennis met Charlies zoon en
vooral met zijn dochter Lamarr. Het huis wordt verlaten, Tineke vertrekt herwaarts,
de twee dochters met de zwangere Lamarr derwaarts. Men wisselt brieven die elkaar
soms kruisen. Later, als iedereen weer terug is in huize Vroman, tijdens een hevige
storm, produceert het Carnarium uit de Vromancellen drie groene baby's. Groene
mannetjes, een verwijzing naar de plantaardige cellen die in het Carnarium terecht
waren gekomen, maar ook een toespeling op sf-clichés.
Al spoedig kan het drietal praten. Tineke doopt hen met de eerste drie
Indonesische cijfers: Satu, Dua en Tiga. De laatste voelt zich nogal tot Lamarr
aangetrokken en hij maakt haar op bloemrijke wijze het hof. Wat later treden de
jongens op als het groepje ‘The Green Three of Brooklyn’ en vechten ze even snel
als het licht met de politie.
De drie jongens vertrekken, respectievelijk naar Indonesië, Nederland en
Zuid-Afrika. Lamarr baart een kind en de groene jongens keren terug om hun
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[19] Collegekaart van Leo Vroman uit zijn zevende studiejaar (1938-1939). Het collegegeld
bedroeg toen ƒ310,-.

[20] Collegekaart van Tineke Sanders uit haar eerste studiejaar (1938-1939). Tineke werd
lid van dezelfde studenten vereniging als Leo, Unitas.
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[21-25] ‘Philosophische faculteit’, ‘Theologische faculteit’, ‘Juridische faculteit’, ‘Veterinaire
faculteit’, ‘Commissies en besturen’, vignetten door Leo Vroman in U.S.R. boek 1939.
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avonturen te vertellen. Satu over zijn Indonesische vriend Siman, Dua over zijn
chemisch onderzoek in Holland en Tiga over discriminatie en politieterreur. Vromans
visie op het tweede vaderland van Greshoff is hier ook een stuk duidelijker dan in
Brieven over en weer.
De verhalen worden onderbroken door een ontploffing. Twee meisjes produceert
het Carnarium vervolgens: Tudju en Lima, eveneens gedoopt met Indonesische
cijfers. De bloeddorstige slager mr. Mark wordt betrapt en gelukkig is de politie
aanwezig. Tineke legt de toedracht uit: de slager had zijn vrouw vermoord en haar
vlees was in het laboratorium terechtgekomen. Bang voor de ontdekking vermoordde
de slager de Vroman-figuur.
Vromans drang tot vervreemding heeft met Het Carnarium de recensenten
werkelijk op het verkeerde been gezet. Want na, of misschien gedeeltelijk door, de
toneelstukken werd er wederom een werk van hem door het merendeel van de critici
negatief besproken. Een ongewoon verschijnsel.
Wat de meeste critici trof was niet zozeer het verhaal, maar de manier waarop
Vroman het heeft vormgegeven. Soms omdat zij niet goed lezen, bij voorbeeld
Vromans opmerking aan het begin van de roman over zijn ‘fictieve verleden’ negeren.
Vaak weten ze geen weg met de vormgeving van de roman. Die is nogal heterogeen:
verhalende passages, beschouwingen, toneeldialogen, dagboekfragmenten in
Vromans handschrift, en vooral een aantal brieven. En dan een en ander vaak nog
in een dwangmatig kreupelrijm. Net als Tineke is Het Carnarium een verzameling
van de verschillende stijlsoorten die Vroman op dat moment boeien, maar veel
radicaler.
Onvoorwaardelijke bewondering oogstte Vroman slechts van D. Hillenius (1975),
die over Het Carnarium meldde dat hij ‘zelden zo'n rijk boek heeft gelezen’. Kees
Fens (1974) was van de reguliere critici nog het meest lovend. Zijn verwarring loste
hij op met de conclusie dat Het Carnarium coherent is met een schijn van losheid
en dat er nog heel wat detailonderzoek moet gebeuren.
Overigens deed Fens zelf in zijn bespreking al enige serieuze suggesties. Zo
wees hij op de constructie van het slot als raamvertelling, op de betekenis van de
naam Charlie Darwin en ontdekte hij als thema: ‘liefde tot het leven waarin de dood
een zinvolle plaats inneemt’. Wat de positieve waardering betreft, volstond Fens
met de opmerking dat het sterven van Vroman ‘in enkele bladzijden van zeer
hoogstaand lyrisch proza’ wordt beschreven. Een bezwaar van deze observatie is
dat hij de suggestie wekt dat Vroman als romancier minder geslaagd is, maar dat
zijn dichterlijke inlassen van hoog niveau zijn.
Andere critici, zoals T. van Deel (1974) ontdekten ook ‘detailschoonheid’, maar:
binnen ‘een te rommelige, te dichterlijke structuur om als roman nog
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leesbaar te zijn’. K.L. Poll (1973) vond Het Carnarium ‘te trivialiserend’.
K. Schippers en Wam de Moor (beiden 1973) lijken het dilemma van Fens te
delen. Schippers merkte op dat je het plot van Het Carnarium ontzaglijk flauw kunt
noemen, maar dat je dan over de grappige merkwaardige inzichten van de verteller
heen leest. De Moor meende dat Het Carnarium slechts half is geslaagd. Waar de
Vroman-figuur verdwijnt wordt het boek oninteressant. Verder ergerde De Moor zich
aan fouten: ‘Tot twee keer toe laat Vroman iets gebeuren dat hij onderbreekt en
vervolgens niet meer afmaakt.’ Zou hier bij de auteur geen opzet in het spel kunnen
zijn, vraag ik me af.
Overigens kwam De Moor ruim een jaar later in het Vroman-nummer van Tirade
op zijn kritiek terug. Deels omdat hij bij deze gelegenheid de continuïteit met vroeger
werk van Vroman signaleerde. Hij koppelde de weerzin om vlees te eten in Het
Carnarium aan de weerzin om planten te eten in Tineke. Wees op Bloed en de brief
waarin Vroman spreekt over het kweken van vlees. Aandacht besteedde De Moor
ook aan de manier waarop Vroman als een bioloog interpreteert wat er met de
stervende zeemeermin gebeurt (‘Boeken van vroeger’, 1972) en de sprookjes die
in de dicht-en de prozabundels voorkomen.

De ‘nieuwe’ bundel
Sinds de verschijning van Brieven uit Brooklyn heeft Vroman nog verscheidene
brieven gepubliceerd, eveneens zijn er diverse stukken van hem verschenen. Genoeg
om een nieuwe bundel te doen verschijnen. Er is zowel in de brieven als in de
artikelen stilistisch en thematisch een duidelijke continuïteit met de vorige bundels.
De dochters verlaten weliswaar na enige jaren het huis, collega's op Vromans
laboratorium vertrekken, sommige buren verhuizen, maar in feite verandert de wereld
nauwelijks. Een nieuw thema wordt - begrijpelijkerwijs - het ouder worden. Opvallend
is verder hoe vaak Vroman in deze brieven en stukjes naar zijn gepubliceerde werk
verwijst.
Een oud stukje, dat niet in een van zijn boeken is terechtgekomen, verscheen in
Zesentwintig biografieën (1949). Vroman vertelt daarin onder andere dat hij als
krijgsgevangene een novelle schreef die ‘Jansen’ heette, over een zich splitsende
heer. Dit moet ‘Mister Jones’ zijn waar hij uitgebreider over zou schrijven in ‘Paper’.
‘Een groots ogenblik in mijn leven’ (1962), de beschrijving van een Amerikaanse
dichtersavond waar Vroman de oude Robert Frost ontmoet, ademt dezelfde sfeer
als ‘En de belangrijkste neger’ uit Snippers.
‘Ik ben van de generatie Leo Vroman’ (1967) is een beschouwing over poë-
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[26] Tineke Sanders en Leo Vroman op vakantie in de Zwitserse Alpen in de zomer van
1939.
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zie, waarbij Vroman als aanspreekvorm weer de tweede persoon gebruikt. Hij vraagt
zich af of hij wel een dichter is, of iets anders? ‘Het denkt aan de tengere huid van
bloedplaatjes, waarom houdt die toch zo van fibrinogeen op glas...’ Behalve zijn
wetenschappelijke werk (de relatie met Bloed is overduidelijk) spelen Vromans
kinderen weer een rol. Vroman eindigt met een lofzang op de liefde en besluit: ‘Als
ik de bouw van hersens beter kende [...]. Dan was ik van liefde al gestorven
misschien.’ Ook hier het sterven als slotakkoord.
In ‘Waar ben ik?’ (1968) mijmert Vroman over de plaats waar hij leeft. Een
strandwandeling met zijn echtgenote beschrijft hij, terwijl ver weg het geweld in
Vietnam heerst. Over zijn levenswijze: een manier van leven met mensen die
aanlopen: ‘Is dat Amerikaans? Hollands? Misschien wel Indonesisch.’
Een directe aansluiting bij het slotdeel van Snippers zien we in het begin van
‘Boeken van vroeger’ (1972): ‘Al lang geleden heb ik verteld hoe lang geleden ik
sommige boeken het schitterendst vond: Winnetou en de Zeerovers, kapitein Nemo
en de 20 000 mijlen, en Het zeeroversjongetje [...]. Dat was geloof ik ook in zo'n
stukje als dit. Maar toen ik dat schreef, wist ik nog alle belangrijke details, en nu
weet ik niet eens meer of de letters in het kaft van Jules Verne geperst, alleen maar
in reliëf waren of zelfs in goud.’
De verhalen over het gezin Vroman, ditmaal plus schoonzoon, vinden een
voortzetting in ‘Beste allen’ (1979), waar de verteller een bergwandeling beschrijft,
waarbij hij het fysiek zo benauwd kreeg, dat hij vreesde te sterven. Al moeten we
dat ‘vrezen’ in het geval van Vroman uiteraard niet opvatten als een vorm van
reguliere doodsangst.
Drie jaar later begint Vroman aan een wat meer omvattend project. In de eerste
column (door Vroman ‘deze brief’ genoemd) in Mare (1982) vertelt hij wat hij voor
plannen heeft: ‘een soort feuilleton over mijzelf, met een klemtoon op alles wat in
verband staat met wat een min of meer basis scientist zoals ik doet om op dat gebied
in leven te blijven [...]. Zoals mijn verouderde boekje Bloed zal ik het ook hebben
over bibliotheken, moleculen, bijeenkomsten [...] soms zal ik het misschien wel
hebben over de bedragen waar het vaak om gaat en die vergelijken met de kosten
van één enkele verdoemde en verdoemende bom.’
Overigens heeft Vroman het enige weken later ook over zijn ‘jeugd’ als
onderzoeker, vanaf het onderzoek in Utrecht dat hij vanwege de Duitse in vasie
moest staken, het onderzoek in Java, dat hem de titel van doctorandus in de biologie
opleverde, tot de eerste onderzoeken (met Tineke) in de Verenigde Staten. Zijn
bediende Siman (de naam die we kennen uit Het Carnarium) en zijn Indische
eekhoorn verschijnen weer op het appèl.
De ouderdom is het onderwerp van ‘Ik leer het nog wel hoor’ (1984). Aan de

Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman

35
hand van een fraai voorbeeld legt Vroman uit hoe de mens zich in de loop van zijn
leven ontwikkelt: een glad vel papier dat tot een prop opgevouwen, driedimensionaal
wordt, maar vooral door alle vouwen en rimpels, uniek. Naarmate hij ouder wordt
gaat, tot zijn vreugde, de tijd sneller: ‘Intussen schrijf ik dit op mijn Atari 800 en Letter
Perfect Word Processor. Gisteren schreef ik nog op papier, eergisteren stond ik in
mijn ijzeren, witgeverfde ledikant in een klein boekje te schrijven, dat ging over witte
muizen.’ Zou Vroman hier doelen op ‘Het muisje en de winter’ (1968, daterend uit
1937)? Tekenend dat hij juist hier, in een bundel over het zinvolle aan ouderdom,
niet over de dood spreekt, tenzij in ironische zin.
Tijdens een Multatuli-congres in Jakarta, 1987, hield Vroman een korte lezing:
‘Kunst, wetenschap, literatuur, Indonesia, Amerika, Holland en ik’ (1989), waar hij
de thematiek van ‘Waar ben ik?’ weer opneemt. In een lezing die hij een jaar later
in Nederland hield onder de titel Voorbij de vooruitgang, vat hij nog eens samen
wat hij in de Mare-columns over zijn wetenschappelijke bezigheden had verteld en
zet hij het Indonesische Flores, waar iemand op zijn veertigste al oud is, tegenover
Florida, met zijn jeugdige zeventigers.
Het korte stukje ‘Twee steden’ (1989) werkt weer op dezelfde manier als de stukjes
in Snippers. Vroman begint met een droom waarin hij verhuist en beschrijft het
uitzicht dat hij vanuit zijn raam in Brooklyn heeft. Ieder mens leeft in een dorp en
zijn dorp is de verdieping van het gebouw waar hij woont. Vroman noemt de
medebewoners, om te beginnen Fay en Ruby die al vijfentwintig jaar links van hem
wonen. ‘Vertel me dus niet dat je in een stad leeft, je woont met een klein handjevol
mensen, ziet hun buitendeuren en soms hun binnenkamers, de kleur van hun ogen,
de geuren van hun bestaan; en de rest van de stad die laat je maar gaan.’
Ten slotte vertelt Vroman van een visioen waarin hij in een treincoupé is
opgesloten, maar het is niet gruwelijk en eindigt, typisch Vromanniaans, met ‘Ik
houd beslist van mensen.’
Ook de nieuwe bundel zou weer de nodige buiten beentjes bevatten. In 1966
parodieert Vroman voor Elseviers Weekblad de dagboeken van Dali (in de maand
‘vromember’), het blad waarvoor hij twee jaar later zijn spiegelbeeld interviewt. ‘Brief
van Leo Vroman's moeder. Brief van Leo Vroman's moeder, door hemzelf’ uit Tirade
van 1977 gaat om een brief van zijn moeder die door haar dood onvoltooid bleef.
Vroman schrijft een nieuwe brief van de overleden vrouw, die op zijn beurt plotseling
ophoudt.
Een van de technieken waardoor de samenhang van Vromans losse stukken
proza groter is dan men op het eerste gezicht zou denken, is het verwijzen naar
vroegere teksten. Hierboven is al een aantal voorbeelden de revue gepasseerd.
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[27] Deel van aflevering 54, woensdag 6 december 1939, van Stiemer stevent naar Wallekant,
de tweede Stiemer-strip die Leo Vroman (tekeningen) samen met Anton Koolhaas (tekst)
maakte voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De eerste aflevering verscheen op de
pagina ‘voor de jeugd’ op 3 juni 1939, de laatste op 29 juni 1940. Na Vromans vlucht in mei
1940 ontbreken er enige afleveringen; de tekeningen werden vanaf 1 juni vermoedelijk door
iemand anders gemaakt. De eerste serie ‘Stiemer en Stalma’ was in de NRC verschenen
tussen 5 februari 1938 en 28 januari 1939.
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Soms doet Vroman dit expliciet, zoals in Ons Erfdeel (1968): ‘Daar heb ik wel eens
eerder over geschreven geloof ik.’ In Mare treden deze expliciete verwijzingen nog
vaker op, bij voorbeeld wanneer Vroman vertelt over de zonnebloemzaden die hij
in zijn Utrechtse laboratorium liet ontkiemen: ‘Die dagen, of tenminste zoals die voor
mij waren, staan allemaal ergens anders. [...] ach lees dat maar ergens anders.’
Daar brengt hij continuïteit aan door opmerkingen als ‘mijn lab heeft nog steeds
dezelfde drie kamers’. Door deze verwijzingen brengt Vroman niet alleen meer
samenhang aan in zijn oeuvre, maar bovendien tonen ze hoezeer hij aan zijn
vroegere werk is gehecht, hoezeer het nog steeds een rol voor hem speelt. ‘Ik heb
eens een klein boekje geschreven waarin ik mij voorstelde Tineke te zijn als kind
en een andere keer een boek waar ik middenin sterf,’ schrijft hij in Tirade (1988).

Slot
Er zijn enkele elementen in Vromans proza waarop ik hierboven nog niet voldoende
ben ingegaan. Dat Vromans echtgenote en kinderen niet samen vallen met de
gelijknamige personages in zijn werk, is al aan de orde gekomen. Dat de brieven
en vooral de manier waarop Vroman daarin stilistisch te werk gaat, een centrale
positie innemen, eveneens. Zo ook het verschil tussen deze ‘open brieven’ en
werkelijke correspondentie. Dat Vroman steeds sterker betrokken wordt bij politieke
onderwerpen als oorlog en discriminatie, lijkt me eveneens duidelijk.
Twee dingen wil ik nader bekijken: de biologische visie van Vroman als literair
procédé en de rol die hij zijn gezin in zijn werk laat spelen.
In de brieven, de stukjes, het tweede toneelstuk en in Het Carnarium speelt het
gezin Vroman, met Tineke als middelpunt een bijzonder grote rol. Critici vinden het
een en ander nogal knusjes aandoen, maar dat is niet terecht. Zijn huiselijke sfeer
beschrijft Vroman soms plotseling met geladen beelden. ‘P S 125’ (Snippers) eindigt
met een scène van ouders, die aan het eind van de dag een blik in de
kinderslaapkamer werpen. Geen sentimenteel tafereel: ‘lagen ze half ontbloot met
gespreide armen te slapen, zo plotseling alsof ze door kogels waren getroffen’. Dit
is een stukje waarin bovendien wordt verteld dat een klasgenootje van een van de
dochters door een auto is overreden en hoe het gezin daarop reageert.
Sommige elementen uit Het Carnarium zijn zelfs verre van kneuterig. Charlie
Darwins vrouw verblijft al vijftien jaar in een krankzinnigengesticht en zijn Lamarr
zou zelfmoord hebben gepleegd als de dochters Vroman haar niet hadden
opgevangen.
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Een ander voorbeeld zien we in de manier waarop Lamarrs kind is geconcipieerd.
Haar grote liefde, een ernstig zieke jonge man, zou waarschijnlijk aan de copulatie
bezwijken. Na lang te hebben nagedacht paren zij en de man overlijdt inderdaad.
Deze passage is niet absurdistisch, voor Vroman betekent het dat leven ontstaat
uit de dood. Zoals de groene mensjes ontstaan uit de dood van het
Vroman-personage en de vrouw van de slager.
Net als in de poëzie is Tineke een symbool voor de liefde en de nuchtere, warme
menselijkheid. Uiteraard wordt zij geen Beatrice, haar menselijkheid is daarvoor
juist te essentieel. De kinderen zijn bij Vroman het symbool van het leven dat
doorgaat. Niet in de zin van het cliché, maar in de zin dat het leven, na de gruwelen
van de tweede wereldoorlog, nog steeds mogelijk is en dat het leven verdedigd
dient te worden. Later verschuift het gruwelijke tegenbeeld van de tweede
wereldoorlog naar de oorlog in Vietnam en de vernietigingsmogelijkheden van kern
wapens.
In het proza van Vroman is het gezin geen knusse oase in de gruwelijke omgeving,
vormt de vriendenkring geen klef dorpje te midden van de boze wereld. De
vriendenkring is overigens in beweging, het is een orde die verstoord kan worden.
De eega en de kinderen worden met ironie beschreven, het cliché geparodieerd.
En iedereen vormt een personage in de Vroman-wereld.
Zo is ten slotte ook zijn idee over de rassendiscriminatie geen naïeve filosofie
van ‘blank en bruin reikt elkaar de hand’, maar vormt het een essentieel deel van
zijn werk, het duidelijkst in Het Carnarium. Een - om een term uit een andere
discipline te gebruiken - multiraciale en multiculturele samenleving is voor Vroman
een conditio sine qua non. De samenstellende elementen uit zo'n heterogene cultuur
worden door hem gerelativeerd: laconiek en met milde interesse slaat hij de diverse
rituelen gade. Zijn respect voor andere culturen heeft dan ook niets zwaarwichtigs,
niets religieus. Ondanks de speelse manier waarop hij in zijn brieven en elders de
lezer tegemoet treedt, blijft er een prettige afstand. Vroman claimt noch annexeert
de aangesprokenen, ook niet voor zijn denkbeelden.
Er is een samenbindende kracht in deze visies en dat is de biologische kijk die
de auteur Vroman op de wereld heeft. Hiermee bedoel ik niet dat hij alles door de
bril van een geleerde bioloog bekijkt, maar de relativering die zijn werk als bioloog
hem heeft bezorgd. Een relativering die hij als literaire techniek gebruikt. Mensen
en dieren zijn objecten die biologische funties vervullen. Daarom zijn ze gelijk en
daarom is de dood niet alleen iets schrikwekkends, maar ook een bron van leven.
Die gelijkheid van de mensen komt tot uiting op al de momenten dat Vroman zegt
de mensen (let op het meervoud) lief te hebben en mooi te vinden, op momenten
dat hij alle vormen van raciale en
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culturele vooroordelen afwijst. Hun object-zijn blijkt op de plaatsen waar Vroman
mensen als dieren, voorwerpen dan wel biologische functies beschrijft, echtgenote
en kinderen en niet te vergeten zichzelf incluis.
Daarom geloof ik ook niet dat Vroman werkelijk door het surrealisme is beïnvloed.
Ik denk dat hij ooit ontdekte dat de biologische manier waarop hij zich wilde
uitdrukken - de lezer vervreemden en clichés vermijden - aansloot bij sommige
surrealistische effecten. Meer niet.
Het biologische effect leidt niet tot een kille, onpersoonlijke benadering,
integendeel. Op grond van hun gelijkheid kent Vroman alle levende wezens juist
een grote waarde toe. Vandaar de afkeer van oorlog en rassenwaan. Vromans visie
is de persoonlijke invulling van wat hij in 1935 reeds formuleerde als: ‘het geloof
aan harmonie’. Toch is Vromans proza niet alleen maar zo bijzonder door zijn
biologische effecten en zijn humanitaire visie op mens en wereld. Het is de
combinatie van deze benadering met zijn speelse, soms lyrische pen. De combinatie
van zijn stijl en de onderwerpen die hij aansnijdt. Voor alle duidelijkheid: Vromans
proza is geen resultaat van een economisch gebruikmaken van een tekort (in casu
een dichterlijke instelling tegenover het taalmateriaal, dan wel de omgang met twee
talen). Tineke en een aantal verhalen uit de beginperiode laten zien dat Vroman
heel wel in een bepaalde ‘pure’ prozatraditie kan schrijven. Men leze bij voorbeeld
het New Yorker-achtige verhaal over de schildpadden. Maar Vroman koos voor iets
anders. Ook dit is een reden om het proza op zichzelf te bekijken en te waarderen.
En niet als een nevenprodukt van zijn dichtwerk.
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[28] In 1940 had Leo Vroman last van zijn ogen. Spottend tekende hij zichzelf met bril.
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Kees Snoek
Het lied van de borstvogel. In Indië en Japan
In augustus 1941 kwam Leo Vroman te weten, dat hij met vier verzen in het
maartnummer van Groot Nederland zijn Nederlandse debuut had gemaakt. Simon
Vestdijk had uit zijn achtergelaten papieren ‘4 dingen van 1932-'34’ gevist: ‘zeer
veel minder dan de nieuwste’ volgens Vroman in een brief aan Greshoff. In een
noot was vermeld, dat de dichter de oorspronkelijke tekenaar was van het
kinderverhaal Stiemer en Stalma, dat in de NRC was verschenen.
Als prozaïst had Vroman juist gedebuteerd in het Indische tijdschrift De Fakkel
(mei 1941) met zijn verhaal ‘De adem van Mars’, over het begin van de oorlog en
zijn vlucht per boot naar Engeland. Greshoff karakteriseerde het relaas later als
‘afwisselend nuchter of van een schrille, schichtige geestigheid. En zowel het een
als het ander diende om een tot het uiterste gespannen, zenuwachtige gevoeligheid
te verbergen’. Bij deze twee publikaties in officiële tijdschriften is het gebleven tot
het einde van de oorlog.

De adem van Mars
Het verhaal van Vromans ervaringen in oorlogstijd is bij uitstek prozaïsch. Vroman
zelf heeft zijn verhaal in verschillende toonaarden verteld: sober en afstandelijk in
de schetsen die gebundeld zijn in De adem van Mars, laconiek in zijn brieven aan
Greshoff en met een milde distantie in een reeks columns die in 1982-1983 in het
Leidse academische weekblad Mare werd gepubliceerd. In een literaire brief van
27 december 1952 (opgenomen in De adem van Mars en Brieven uit Brooklyn) laat
Vroman zien hoe hij zich in de oorlog door de stroom der gebeurtenissen heeft laten
meesleuren:
‘Dat ik zelf in beweging ben geraakt kan ik niet gemakkelijk voelen. Het is meer,
alsof het gesteente van Utrecht lang doch met langzaam verpoeierend cement tot
in de plooitjes van mijn ondergoed vast zat. In de nacht van 14 Mei 1940 braken de
laatste bakstenen van mij los en begon het land te bewegen. Mijn ouders kwamen
langs, en Rotterdam brandende, Tineke was al staand en
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huilend weggesneld. De zee kwam donker voorwaarts, en daaruit het watergrauwe
Londen, de zon met het bloemig Kaapstad, en het groene vuurwerk der Indische
palmen in een bevroren, nauwelijks waaiende ontploffing. Overal waar land
verdween, zeulde het mijn verbaasde vrienden mee, vaak rechtuit weg en dadelijk
kleiner wordend, soms zoals in Japan, langzaam en draaiend in de diepte zakkend.
Soms verkort zich het verleden tot een waanzinnige storm, een zomernachtelijke
storm waarin ik diep heb geslapen.’
Vroman gaf zich over aan de omstandigheden, in afwachting van betere tijden.
Om voor zichzelf althans enige distantie te winnen probeerde hij de oorlog te zien
als een film waar hij toevallig in meespeelde.
Zijn vlucht naar Engeland heeft Vroman literair vorm gegeven in ‘De adem van
Mars’. In een vriendschappelijke brief aan de potentiële nieuwe literaire kameraad
prees Willem Walraven deze schets waarvan hem de tot het uiterst gespannen
aandacht en het filmische karakter het meest hadden getroffen. Een feitelijk relaas
verscheen in De Java-Bode van 15 augustus 1940 onder de titel: ‘Een uur na de
overgave. Vlucht van een Utrechtsch student naar Engeland’. Een uur nadat de
burgemeester van Utrecht zijn burgers tot rust had gemaand, zat Vroman in een
taxi. Hij reed naar Gouda om snel afscheid te nemen van zijn ouders. Toen hij in
Scheveningen arriveerde, was daar een troepje mensen al bijna drie uur aan het
onderhandelen over de aankoop van een vissersbootje. Vroman voegde zich als
veertiende bij het gezelschap. De koop werd gesloten en nu ze niet meer met hun
dertienen waren, vonden de vluchtelingen dat ze veilig konden vertrekken. Drie
Scheveningers zouden het bootje varen, maar toen de kustwacht waarschuwde
voor mijnenvelden, sprongen ze in paniek overboord. Een sergeant nam het roer
over. Na tien uur behoedzaam varen werd het bootje bij Goeree opgemerkt door
het Groningse scheepje ‘De Zeester’. De vluchtelingen werden aan boord genomen.
Het duurde nog vierentwintig uur, zonder enig voedsel, voordat Harwich werd bereikt.
Vroman mocht twee dagen recupereren in het Fulham Hospital in Londen. Niet
zo lang daarna voer hij naar Kaapstad. Tinekes vader, die in Indië bij het
Departement van Onderwijs en Eredienst werkte, had de reis bekostigd. In een voor
de autoriteiten opgestelde verklaring schreef Vroman dat hij in Indië werk wilde
‘zoeken als bioloog of indien dit mogelijk is als illustrator van boeken en kranten’.
In Zuid-Afrika werd hij met andere vluchtelingen ondergebracht in het dorpje
Rosebank. Het was 12 juli 1940. ‘Het waren vooral de vogels in de eerste
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[29] Leo Vroman en Winnifred Kemnard aan boord van de ‘Willem Ruys’ op 4 augustus
1940.
Leo Vroman kreeg de foto pas in 1942 van gevangene Ten Brake in het kamp Tjilatjap.

[30] Een van de vierentwintig iets verschillende pasfoto's uit een klein boekje dat Tineke
aan Leo gaf op zijn vijfentwintigste verjaardag, 10 april 1940. Op het omslag van het boekje
is een uitgeknipt hartje geplakt met daarin Tinekes elektrocardiogram. Leo heeft het boekje
tussen 1940 en 1947 steeds bij zich gedragen. Pas in september 1947, na meer dan zeven
jaar, zou hij Tineke weerzien.
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ochtend al, zo achteloos vreemde talen zingend, waardoor ik begreep ver weg te
zijn en zonder vaste grond’ (Mare, 18 november 1982). Door Regnier van Swinderen
werd hij in contact gebracht met Jan Greshoff, wiens verbindingen met zijn
Nederlandse literaire vrienden door de oorlog abrupt waren verbroken. Het klikte
meteen tussen Greshoff en Vroman: in Kaapstad werd de basis gelegd voor een
vriendschap die tot de dood van Greshoff zou duren. Het oponthoud in Zuid-Afrika
duurde slechts tien dagen.
Op 7 augustus kwam Vroman aan in het land waar Tineke, zijn verloofde, was
geboren. Haar vader, Gerrit Sanders, stond op hem te wachten in de haven van
Tandjong Priok: ‘Er was een kleine schaduw van aarzeling in zijn allerhartelijkst
welkom, alsof mijn nieuwe witte tropenhelm en witte broek en schoenen hem
verblindden. Gauw jong, deze taxi in, zei hij dan ook haastig en bekende toen dat
tegenwoordig alleen verkeersagenten en eigenaardige vreemdelingen zich nog zo
als achttiende-eeuwse avonturiers vermomden’ (Mare, 2 december 1982). Leo kreeg
een kamer bij mevrouw Wijmer in Gang Scott (nu Jalan Budikemuliaan geheten)
en zette zijn in Utrecht begonnen biologiestudie voort aan de Geneeskundige
Hoogeschool. Greshoff en Tinekes vader hadden hem afgebracht van ‘dat onzinnig
idee dat iemand een Schrijver kan zijn. Want dat is even gek als Ademhaler zijn
van beroep’ (Tirade 1973).
Op 17 december 1940 kwam Greshoff zelf in Batavia aan om de mogelijkheden
te onderzoeken om daar als literator en tijdschriftleider werkzaam te zijn. Dat viel
tegen en deze ervaring moet meer kracht hebben bijgezet aan zijn tot Leo gerichte
aansporingen om af te studeren. Deze rapporteerde Greshoff na diens vertrek uit
Indië dan ook trouw over zijn vorderingen in de studie. Op 20 september 1941 kon
hij hem mededelen dat hij zijn doctoraalexamen had gedaan: ‘Het feest had plaats
in een grote “faculteitenkamer”, aan een groene tafel met twaalf stoelen, lijdend aan
barok. [...] Na het examen, dat bestond uit verwarde vragen die ik met een korte,
doch beleefde weigering wist af te slaan, werd mij de bul overhandigd die ik zelf
had getikt en die later door een plechtige moet worden vervangen.’
In snaakse beschrijvingen als deze laat Vroman aan zijn oudere vriend zien, dat hij
op eigen wijze zijn rolletje in de menselijke komedie meespeelt. Speels zijn vooral
de verslagen over zijn eekhoorn met wie hij naar het woord van Greshoff ‘in
concubinaat’ leefde. Vroman had een badjing gekocht (ook wel ‘klapperrat’ geheten:
een klein knaagdiertje dat meer weg heeft van Amerikaanse dan van Nederlandse
eekhoorns): ‘De badjing Nijlinsky [sic] hing de eerste avond aan zijn kippegaas om
mij afwachtend aan te staren, begon toen te blaffen, zodat ik
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[31] Op 7 augustus 1940 komt Leo Vroman in Nederlands Indië aan. De vader van Tineke
brengt hem onder in flat 31 op Gang Scott 13 te Batavia. Hier woont Vroman tot februari
1942.

[32] Met zijn vrienden Gorter, Carla Lastdrager en Frieda van der Pijl maakte Leo Vroman
in 1941 een uitstapje van een paar dagen naar Soekaboemi. Hier helpt hij de gevallen Carla
Lastdrager overeind.
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hem dan maar liever zijn vrijheid teruggaf. Maar zodra ik het deurtje openzette,
stormde hij het klamboegaas van mijn bed in, vond de ingang, kroop onder mijn
matras en ging daar slapen - sindsdien elke nacht, die vijftien maanden. Soms als
ik bijna in tranen mijn kussen omhelsde hoorde ik hem heel zacht knabbelen op de
plooien van gaas om hem heen’ (Mare, 2 december 1982). In een van zijn Snippers
heeft Vroman voor het eerst over zijn badjing geschreven en over de vriendschap
die hij in zijn jeugd voor dieren opvatte. Het was meer dan vriendschap, er kwam
een gevoel van veiligheid bij dat wellicht samenhing met het feit dat ‘hun belangen
zo weinig in strijd zijn met de mijne’. Zijn speelkameraadje de badjing gaf Vroman
wat afleiding en een gevoel van intimiteit in zijn betrekkelijke isolement in Indië. Hij
lunchte samen met de badjing, want men had hem te verstaan gegeven dat de
bediende Siman niet met hem aan tafel mocht zitten. Er rustte een taboe op de
omgang met ‘inlanders’, Vroman mocht geen dessa in.
In ‘Dagboek van een totok’ (op 31 oktober 1941 gepubliceerd in Indisch Weekblad)
uitte de biologiestudent zijn verbazing over de koloniale normen: ‘Zowel de
tevredenheid van de Indonesische bedienden als de ontevredenheid van de
Europeanen is onbegrijpelijk. Als djongos een bord breekt accepteert hij dreigement
van Hollandsche baas als vanzelfsprekend; als Hollandsch dienstmeisje twee borden
breekt accepteert ze klein standje van Hollandsche huisvrouw niet eens.’ Veel later,
in 1987, heeft Vroman zijn vervreemding in een gesegregeerde samenleving
verwoord in zijn gedicht ‘Ik kom terug’: ‘een Java zonder zijn mensen blies naar
binnen / en ik lag bleek op het gebleekte linnen / te zwijgen tegen het gebod // mij
te verliezen tussen inboorlingen/ mijn woorden bij hun gamelan te zingen / en mijn
verlies te delen met hun lot.’
Beter dan zijn proza geven Vromans in Batavia geschreven gedichten een beeld
van zijn verlatenheid. In het gedicht ‘Feest’ vindt ‘de vriendschap van mijn hand’
een steunpunt op de ‘onbeschreven schouderbladen’ van de geliefde. Maar in een
volgend gedicht is de ‘bedwelmde hand’ van de dichter die met de stroom is
meegedreven ‘armloos en ikheidsloos’ aangespoeld (‘De rechterhand’). Het gedicht
‘Amputatie’ geeft het duidelijkst weer hoe Vroman de vlucht uit zijn vertrouwde
omgeving en de scheiding van zijn meisje heeft ervaren: ‘De navelstreng naar het
bekende en zelfs beminde’ is niet doorgesneden, maar verkeert in staat van
ontbinding. In ‘Amputatie’ wordt een ‘ik’ uitgebeeld die op drift is geraakt door de
zich als een film ontrollende gebeurtenissen. Het zwaarmoedigste gedicht is ‘Nacht’:
‘Met het gelaat op blinde duisternis gericht / kan ik mij van Gods glans niet
overtuigen.’ God is afge-
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[33] Illustratie van Leo Vroman bij Zwerftochten (Try anything once) (Batavia 1941), een
reisboek van Frank Clune.
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schermd door een wand, een ruit waar de gedachten van wie hem tracht te bereiken
tegen te pletter fladderen.
Tegenover Greshoff uit Vroman herhaaldelijk zijn onzekerheid over de waarde van
zijn literaire werk, maar overigens laat hij zich vooral van optimistische zijde zien.
Op 16 november 1941 schrijft hij te hopen, dat Greshoff terugkomt naar Indië,
‘gezond, vrolijk en lang. [...] Wat de Japanieten betreft: men is hier niet somber,
want men denkt dat er zelfs in het ergste geval niet veel ergs kan gebeuren’. De
hevig verontruste Greshoff dacht daar anders over. De volgende brief die hij van
Vroman kreeg was gedateerd 21 januari 1942 en het adres verried dat zijn jeugdige
vriend gemobiliseerd was. Vroman begon met een laconiek: ‘Zoals U aan mijn adres
ziet, ben ik eindelijk een man geworden.’
Terwijl hij op wacht stond, maakte Vroman nog de tekeningen voor het
beeldverhaal ‘Het geheimzinnige a vontuur van Totty de Sphinx’, waarvan op 27
februari 1942 de tweeën veertigste en laatste aflevering verscheen in het weekblad
Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld. Dit oorspronkelijke beeldverhaal ging over
een lichtgevend sfinxje dat duisternis at. Hoe meer duisternis zij at, des te meer licht
gaf zij. Totty hield tegenover mensen een geheimzinnig stilzwijgen in acht; dat had
haar moeder haar aangeraden. Totty maakt kennis met allerlei volkeren, maar weet
zich als het gevaarlijk wordt te redden door recht omhoog te vliegen. Het griezeligst
is het volk van de zwepers, varkens met mensenhoofden, die tijdens een soort
toernooi dat het hakfeest wordt genoemd elkaar te lijf gaan. Bralderal A, de dikste
van alle zwepers, is door de tekenaar voorzien van een Hitler-snorretje. Gelukkig
weet Totty ook aan deze bedreiging te ontkomen. Aan het eind van het verhaal
trouwt ze met een schone prins. De tekenaar deed Totty op Tineke lijken, die ook
zoveel en zo ontroerend kon zwijgen.
Voor het te Bandoeng verschijnende Indisch Weekblad heeft Vroman eveneens
een stripverhaal gemaakt, met onder elk plaatje een tweeregelig rijm. De strip heette
‘Baby’ en ging over een buitengewoon inventieve zuigeling die vanaf zijn geboorte
vloeiend kon praten. Hij ontwerpt een kinderstoel, leest fluks een hele bibliotheek
door en besluit dat hij een machine wil maken die álles voor hem doet: ‘Moe van 't
lezen zei baby toen: / “Ik wil nooit meer iets hoeven doen. // Ik moet nog zuchten,
liggen, kijken / En wat daar verder op mag lijken. // Ik ga dus een machine maken
/ Die 't voor mij doet, dan kan ik staken. // Wilt gij mij, Pa, dus spoedig schenken /
Elk toestel dat ge kunt bedenken.”’
Uit de onderdelen van de aangesleepte toestellen fabriceert Baby ‘een ding
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[34] Twee illustraties van Leo Vroman bij de Nederlandse vertaling van een boek van Pauline
Kohler, Hitler's privé-leven (I was Hitler's Maid), uitgegeven te Batavia, 1941.
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dat voor hem eet’, vervolgens ‘een ding dat voor hem loopt’, een ‘huilding’ en een
‘lachding’ en een ‘slaapding’. Met al deze machines gebeuren nog de gekste dingen,
maar uiteindelijk stopt Baby ze in een pop, waar hij zijn eigen gezicht op verft. De
namaakbaby neemt Baby's plaats in, maar Baby zelf komt al gauw tot het verdrietige
besef dat hij zijn thuis verloren heeft. Hij treurt echter niet lang: ‘Baby nam spijker
en touw in de hand. / “Dag huis, ik ga naar een ander land”. / Fluisterde hij, sloop
de trappen af / En liep naar de maan toe in volle draf.’ Baby slaat een touw om de
maan en begint een reis die hem doet belanden in een oerwoud. Hier ontmoet hij
Badjing. De vriendelijke Badjing stelt hem daarna voor aan allerlei dieren van het
bos.
Baby's reis doet in zijn magische en sprookjesachtige elementen denken aan die
van Totty: evenals hij een eenzaam avonturiertje. Maar als razendknap uitvindertje
is Baby een voorafschaduwing van de groene wezentjes in Vromans roman Het
Carnarium. Behalve Baby verschenen in het Indisch Weekblad ook afzonderlijke
tekeningen en vignetjes van Vroman, alsmede strips en cartoons-in-serie, zoals
‘Sophie’, ‘Karakters in oorlogstijd’, ‘Nuttige dieren die niet bestaan’ en ‘Stoute streken
met de tekenstift’. Daarnaast illustreerde hij nog twee boeken die in 1941 door de
Unie-Bibliotheek te Batavia werden uitgegeven, Zwerftochten van Frank Clune en
Hitler's privé-leven door Pauline Kohler. In Clunes boek bewees Vroman zijn
vaardigheid in het tekenen van dramatische scènes; de schetsjes in Hitler's
privé-leven zijn ironisch dan wel sarcastisch van aard. Hitler is getekend als een
soort gefrustreerde Bralderal: af en toe rolt er een traan uit een akelig verwrongen
gezicht. Een van de plaatjes toont het onvoltooide werk ‘Mein Sieg. Een droom in
2 delen’, geschreven door wijlen A. Hitler en uitgegeven door het Instituut voor
psychopathologische criminologie.
Nog tijdens zijn mobilisatie stuurde Vroman zijn tekeningen in, en twee artikelen
onder zijn nummer 206415. Hij werd als ‘landstormsoldaat’ ingedeeld bij een
mitrailleurcompagnie. Toen hij met zijn medesoldaten bij de kust ten noorden van
Batavia in het gras lag, klonk ineens ‘het zachte en lieve kraken en bellen van onze
kapitein Natuurkundeleraar (ik weet alleen nog zijn vak, zijn naam ben ik vergeten).
In mijn herinnering stapte hij niet eens af, maar bracht zijn fiets alleen briesend en
steigerend tot stilstand; en hij riep: bericht van hare Majesteit de Knin! Hare Majesteit
verwacht dat wij ons zullen verdedigen tot de laatste man! Prringpring, een stofwolk,
en bijna weg was hij weer na een tijdje. Achach, dat was eind februari 1942’ (Ons
Erfdeel 1968). In Vromans schets ‘Het was 1942’ zegt een van de gemobiliseerden:
‘Eind van de maand
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lopen we weer vrij rond jongens’, waarop vrijwel zonder overgang volgt: ‘Een maand
later werd er in ons kamp een Universiteit opgericht.’
Het eerste kamp bevond zich in Bandoeng. De stemming onder de gevangenen
was nog redelijk optimistisch. Er was een cabaret ‘Pret achter Prikkeldraad’, er werd
universiteitje gespeeld en men deed aan spiritistische spelletjes. Een van de geesten
had voorspeld dat de gevangenen op 10 april, Leo's verjaardag, vrij zouden komen.
Maar de werkelijkheid wees anders uit: ‘As April the tenth approached dreariness
covered our camp; colors faded from our clothing and our food; there was rice for
breakfast wet and white though steaming in the chilly, misty mornings; and hot dry
rice for lunch which added to the heat of the sun at noon; when darkness fell, there
was rice again, a pale canful of glow in the moonlight’ (‘Paper’, in: De adem van
Mars). De geesten lieten het afweten, de mannen kwamen niet vrij. Vroman begon
aan een roman, ‘Mijnheer Jansen’, over een man die zich splitst in een rechter en
een linker Jansen. Hij beleeft allerlei avonturen, maar de linker Jansen stuurt
menigmaal de boel in de war. Totdat de linker Jansen voor een vergrijp in de
gevangenis wordt geworpen. De rechter Jansen gaat dan naar de Verenigde Staten,
waar hij een luxe en kunstzinnig leven tegemoet gaat. De roman ‘Jansen’ is verloren
gegaan, maar de grote lijnen heeft Vroman naverteld in zijn schets ‘Paper’; Jansens
avonturen worden hier afgewisseld met flarden kampdialoog, onder andere over
drie geëxecuteerde marinejongens die 's avonds onder het prikkeldraad door waren
gekropen om de nacht thuis door te brengen. In Een beetje oorlog heeft Rob
Nieuwenhuys verteld over deze eerste executie die onmiddellijk aan alle vrome
illusies een einde maakte.
Van 18 tot en met 20 juni 1942 vond de verhuizing plaats van het verzamelkamp te
Bandoeng naar een kamp aan de zuidkust, bij Tjilatjap. Op 4 juli noteert Vroman in
een tot 11 juli bijgehouden dagboek: ‘Daarna moesten we op de knieën liggen naar
't Noorden en luid “wakarimashta” [we hebben het begrepen] roepen, zo dat Tenno
Haika in Japan het zou kunnen horen. Hoofden diep buigen. [...] Onder 't knielen
dacht ik: “hoe weinig aandoenlijk”, bij ranselen: “net echt”. Schrok van de
filmachtigheid toen de schaduwen van Hamming + soldaat op tegenoverliggende
wand werden vergroot.’ Over Tjilatjap en Vromans houding in het kamp schreef Rob
Nieuwenhuys in het hoofdstuk ‘De onaantastbare gevangene’: ‘Er heerste in het
kamp een sfeer van angst die niemand onberoerd liet. Alleen Leo wist zich eraan
te onttrekken. Tenminste zo leek het. Hij was de enige die zich natuurlijk en
ongedwongen wist te gedragen. Hij leek onaantastbaar, misschien wel omdat hij
een van de
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weinigen onder ons was die naar een eigen wereld kon uitwijken en die wereld was
de wereld van de poëzie. Leo hield zich zoveel mogelijk schuil en schreef gedichten.’
Niet alleen de poëzie bood Vroman de mogelijkheid zich terug te trekken, ook
biologische dingen hielden hem bezig: ‘hoe weefmieren in een omgevallen boom
in Tjilatjap door middel van een larve hun nest herstelden en hoe op een blad
daarnaast een enkele mier in de juiste houding stond zonder iets te doen; hoe daar
de kleine modderdiertjes tussen de mangrovebomen met uitpuilende oogjes naar
mij keken en dan op hun flink minimale elleboogjes wegscharrelden’ (Mare, 17
februari 1983). Nieuwenhuys beschrijft hoe naar de zeekant toe een tuin werd
aangelegd. De uit de wildernis verzamelde slangen werden in een dertigtal terraria
geplaatst, gemaakt van glasruiten die ergens in een goedang lagen. Leo liet de
terraria op boomstammen plaatsen. Om vijf uur 's middags werden de slangen
gevoederd, maar niet iedereen stelde er prijs op daarbij aanwezig te zijn. 's Avonds
maakten de terraria een lugubere indruk. Leo hield er zelf een privé-slang op na
waarmee hij uit wandelen ging.
Vromans houding tegenover de kampwerkelijkheid stond in contrast tot die van
zijn kampgenoten, die er meer direct op reageerden en met elkaar over allerlei
onderwerpen discussies aangingen. Eenmaal verweet Rob Nieuwenhuys Leo zijn
zelfgenoegzaamheid, zijn zich terugtrekken in een niemandsland. Vroman reageerde
met een gedicht: ‘Aan R.N.’. Het begint met deze twee regels: ‘Niemandsland. Een
huis met zwarte ruiten, / verzonken in verwilderende struiken.’ In het gedicht wordt
een zelfverlies tot uitdrukking gebracht met gebruikmaking van soortgelijke beelden
als in ‘Nacht’: ‘zwarte ruiten’ en ‘dakloos overleden muren’. De identiteit van de
dichter is ‘zingende verspreid / tot vele echo's in kordongewelven’. Er is voor hem
geen uitweg uit dit niemandsland, de ruiten bieden uitzicht op niets dan leegte. Zijn
verleden, ja zijn leven heeft hij achtergelaten. Wat resteert is de stilte. Vroman heeft
later zelf over dit gedicht gezegd, dat hij erin probeerde uit te leggen ‘hoe bijna
opzettelijk ik mij door de omstandigheden, de wereld, het land en mijn gevoelens
liet overweldigen en vereenzamen, misschien maakte dat ook het nadenken
makkelijker’ (De Engelbewaarder 1982).
In Tjilatjap werden behalve ‘Aan R.N.’ in elk geval ook ‘Borstvogel’, ‘Soember Brantas’
en ‘Kind en kraai’ geschreven. ‘Soember Brantas’ is Vromans enige gedicht uit
oorlogstijd waarin de Indonesische natuur duidelijk naar voren komt. Tijdens een
reis naar Oost-Java had de weelderige natuur van Soember Brantas, op de hellingen
van de Semeroe, grote indruk op hem gemaakt. In het gedicht wordt het woud
voorgesteld als een zee, waar het ‘verla-
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[35] Gedurende het hele jaar 1941 publiceerde Leo Vroman elke week in het Indisch
Weekblad een aflevering van de strip ‘Baby’: op 4 juli 1941 de nummers 105-108.
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ten duikerskind’ in betovering door waadt. In andere gedichten is de natuur niet
gespecificeerd, bloemen heten bloemen, slechts een enkele keer komen er ook
seringen voor. Zo zijn ook de vogels meestal vogels zonder meer, met uitzondering
van de kraaien en Vlaamse gaaien in ‘Kind en kraai’ en hier en daar een nachtegaal.
Het vers ‘De Lorelei’ heeft een situering aan de Bretonse kust. Hier wordt de ‘gij’
aan de ene kant bedreigd door een ‘kronkelende branding’ en ‘schorre wind’ en aan
de andere kant door de Lorelei. Er is geen ontkomen aan. Het bekende ‘Borstvogel’
is een poëtische uitbeelding van de totale inzet van de dichter: de dichter noemt
zichzelf ‘de vogel in mijn borst’, met andere woorden, hij identificeert zich met zijn
dichterlijk talent. Maar de borstvogel kan pas zingen ‘als hij zijn kleed / in plokken
losrukt en het eet’. Hij moet zichzelf volledig kaalpikken om ‘het ondenkbaarste
gedicht’ voort te kunnen brengen. Maar de geboorte van dit gedicht moet hij bekopen
met de dood.
De persona's die in Vromans kampgedichten worden opgevoerd zijn vervreemd
van het leven, worden in het nauw gebracht door onafwendbare bedreigingen van
buiten af of staan oog in oog met de dood. Zij bevinden zich in Gods ‘kogelbaan’
(‘Achter de muur’) of vragen God hen maar neer te leggen ‘dwars op de stroom van
het verkeer’ (‘Afval’). Scheppende arbeid geeft zich prijs als een vergeefse
onderneming: het ‘ledig spelen met het woord’ leidt tot niets (‘Naschrift’).
Begin februari 1943 werden de gevangenen overgebracht naar een ander, ietwat
‘welvarender’ kamp in Tjimahi. Hier ontstonden onder andere ‘Afstand’, ‘Volencis’,
‘Sint Fleurycke’ en ‘Jeldican en het woord’. ‘Afstand’ is een gedicht waarin Vroman
zelf zich het meest spontaan en eenvoudig uit. Het is dan ook gericht tot een ‘je’ in
wie we Tineke mogen zien. De dichter had in zijn droom warmte ontleend aan haar
huid. Maar bij het ontwaken bleek hij ‘vruchteloos vereend / met waangestalten van
het laken’. Hij vraagt zich af hoeveel ‘je’ merkt van zijn dromen en van de verliezen
die zijn hart lijdt.
De bekendste ‘kampgedichten’ van Vroman zijn de overige drie zojuist genoemde
verzen, met hun betoverende absurde sprookjessfeer. Het zijn alle drie luchtige
fantasmagorieën die uitgetild lijken boven de macabere sfeer van de meeste andere
gedichten. Maar bij alle verbale speelsheid en levendigheid draaien ook deze verzen
uiteindelijk om onvermogen of dood. - Ten eerste in ‘Volencis’: ‘Volencis wilde jagen’,
en wat wilde hij jagen? ‘Het tijdhert [...] dat weidt in zang en bloed’. Maar voordat
Volencis kan schieten, vliegt het hert omhoog. Zijn schaduw blijft achter en zijn
schaduw is de dood. - Het feeërieke
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drijvende stadje Sint Fleurycke sprankelt van leven en edelstenen. Een kleine
hazewindhond transformeert dode stof tot bloemen, vuur en guirlanden, maar op
een dag verdwijnt hij. Men gist dat hij is verslonden door Hajo of door ‘Lon, het
wereldgat, / of Naag, de kip der zonde...’ Voortaan is het afgelopen met de wonderen;
het eens zo feestelijke stadje sterft een langzame dood. - Het fabeldier Jeldican is
op zoek naar het woord. Als hij het eindelijk gevonden heeft, kan hij zijn vreugde
niet op, hij vliegt naar zijn wijfke om haar zijn ontdekking mede te delen. Zij echter
is iemand die alle waar op zijn nuttigheidswaarde bekijkt. Ze ruilt het woord prompt
in voor wittebrood, ‘maar Jeldican huilde / en sloeg haar dood’.
Een gedicht dat in beeldspraak en ritme enigszins verwant is aan deze drie heet
‘Kanji’, naar het oude Japanse schrift dat Vroman zich in Tjimahi leerde. Het is zijn
eerste vers in disticha, de vorm van zijn Fabels (1962). Als in een Japanse prent
wordt er met lichte toetsen een landschap gepenseeld. Een wijsgeer mijmert over
de vormen en wezens die dit landschap vullen, maar overheersend is ‘de stilte der
eeuwigheid’. Het vers tendeert naar een vervulling die zich uitdrukt in zwijgen.
Vromans in de kampen geschreven gedichten werden in 1946 gebundeld. Vroman
werd onmiddellijk erkend als een belangrijk modern dichter. Jan G. Elburg plaatste
hem qua sfeer bij Rousseau le Douanier en Marc Chagall, terwijl zijns inziens de
Woord-dichters meer overeenkwamen met de vroege Chirico, de meer
materialistische Duitse expressionisten en Picasso. W.F. Hermans achtte Vroman
met zijn taalmagie en beeldmuziek de moderne dichter bij uitstek, verwant aan
Achterberg. Maar tevens bespeurt hij de actuele werkelijkheid achter de verzen:
‘Men krijgt de indruk als men deze gedichten leest, dat degene die ze schreef alles
wat het leven dragelijk maakt ontberen moest, alles, behalve zijn poëzie die hij,
opdat deze effectief zou zijn, zo subliem mogelijk moest maken.’ Hermans' intuëtie
is juist; de poëzie was Vroman een instrument geworden voor het verwoorden van
gevoelens die hij op andere wijze niet kwijt kon.
Behalve voor het schrijven van gedichten vond Vroman tijdens zijn internering ook
nog tijd voor het maken van tekeningen, het ontwerpen van ‘een kaartspel, een
nieuw ganzenbord, een prentenboek met gekke dieren’ en een ‘kinderboek met
emigrerende kinderen’ (volgens Rob Nieuwenhuys in ‘De onaantastbare gevangene’).
Op 5 november 1943 werden Vroman en vele anderen op transport gesteld naar
Japan, Nieuwenhuys bleef achter in Tjimahi.
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[36] Gedurende het hele jaar 1941 verscheen er in het Indisch Weekblad elke week een
‘Sophi-sme’, getekend en geschreven door Leo Vroman. Deze werd gepubliceerd op 31
januari 1941.

[37] Van 28 maart 1941 tot 6 juni 1941 schreef en tekende Leo Vroman bijna iedere week
‘Karakters in oorlogstijd’. Deze opgeblazen kikker is de laatste van deze reeks in het Indisch
Weekblad.
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Met kenmerkende zelfspot schrijft Vroman in De adem van Mars: ‘November.
November. November negentien-drie-en-veertig. Vroman vertrekt naar Japan. Maart
negentien-vier-en-veertig. Einde van de Japans-geallieerde oorlog. Klinkt
aannemelijk. Getorpedeerd op weg naar Japan. Klinkt ook niet gek. Vroman behoorde
tot de omgekomenen. Het genie Vroman in het grauwe zeewater, een gemillimeterd
hoofd op de Zuid-Chinese zeegolven’ (‘Van Indië naar Japan’). De reis duurde een
maand.
Het eerste kamp waar de gevangenen werden ondergebracht bevond zich in
Osaka. Daar werden zij in de haven te werk gesteld. Onder aanmoediging van zijn
slapie Henk Buwalda schreef Vroman een boekje dat hij onder de mars naar de
droogdokken en terug in zijn hoofd componeerde. Dit was de novelle Tineke. Er
wordt in verteld hoe de planten worden geschapen en woekeren, de dieren worden
geschapen om ze te eten en ook zij vermenigvuldigen zich, tot op een gegeven
moment de mens in het leven wordt geroepen om de dieren te eten. Tineke keert
zich van dit alles af, ze schrijft aan haar ouders: ‘Ik weet dat er nu niets meer is voor
mij waarvan ik leven kan: ik lust geen vreemde levens, ik verlang geen vreemde
begrippen, ik heb niets meer te eten of te lezen.’ Zij verdwijnt, beleeft enkele
avonturen, legt zich te slapen en ontwaakt, ‘sadder and wiser’ en ten slotte bereid
om haar ‘honger te stillen met de dood van andere wezens’.
In Osaka werd Vroman op een dag doodziek wakker. Het was januari 1945. Dank
zij zijn slapie kwam hij in een ziekenbarak terecht. Hij had longontsteking, die werd
gevolgd door middenoorontsteking in februari en weer longontsteking in maart. In
die laatste maand werd Osaka gebombardeerd. De gevangenen werden
overgebracht naar Nagaoka waar ze in een carbidfabriek moesten werken. Vroman
mocht, omdat hij ‘scientist’ was, aan een paar knoppen zitten. Hij kreeg les van een
meisje, Kikuhe. ‘En later, als ze niet meer veel kwam kijken als ik honger had en
mijn vrienden naast vuren zag zweten, dan kon ik een knop helemaal opdraaien,
en kon ik in de verte een geweldige elektrode wit gloeiend zien worden en vonken
spuiten terwijl de silhouetten van mijn zwetende vrienden achteruitweken en tien
minuten niets hoefden te doen’ (Mare, 17 maart 1983). In Nagaoka schrijft hij vlak
voor de bevrijding een gedicht over het bestiale van de mens die loert op de
voederbak. Hij stelt zich de vraag: ‘is er nog iets dat ons oprecht ontroert?’ Op 21
augustus 1945 is de oorlog voorbij. Uit een bommenwerper wordt aan een stuk hout
een krant gedropt, waarin een berichtje staat over een heel bijzondere bom die een
einde heeft gemaakt aan de oorlog.
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Vroman werd in september 1945 naar Manila (Filippijnen) gebracht. Tijdens zijn
gevangenschap had hij slechts eenmaal een geruststellend briefje aan Tineke mogen
schrijven, in het Engels, en eenmaal een kattebelletje in het Maleis aan haar vader
(die buiten de kampen was gebleven). De dag voordat hij uit Nederland vluchtte,
had Tineke vele pasfoto's van zichzelf laten maken en die in een klein boekje geplakt.
Dit boekje had haar verloofde de hele oorlog door bij zich gedragen.
Aan alle onzekerheid kwam een einde door een briefje van Tineke dat op 20 augustus
1945 was verstuurd. Vroman schreef aan de familie Greshoff, dat hij een brief had
ontvangen van zijn meisje ‘welke demonstreert dat mijn verloving zeer is
toegenomen. Nu staan nog slechts enige oceanen en luttele continenten (hoogstens
een halve aardkloot en een of andere militaire dito) tussen mij en het Leven’. De
militaire kloot moest inderdaad nog worden afgeweerd, want de Hollandse regering
wou de juist bevrijde krijgsgevangenen inzetten in Indonesië om ‘dat land van de
Indonesiërs te bevrijden. Ik vertelde dus de luitenant die ons moest helpen vertrekken
dat ik onmiddellijk na ontvangst van een geweer eerst mijn officieren zou
doodschieten, zodat ik - met ongeveer tien andere ex-krijgsgevangenen - naar
Holland mocht’ (Mare, 7 april 1983).
Vromans oom Ernst Snapper, die in een Newyorks ziekenhuis werkte, had op 15
september aan Tineke getelegrafeerd: ‘LEO LIBERATED IN YOKOHAMA
SEPTEMBER FIFTH CONGRATULATIONS’. Tegen het einde van het jaar mocht
Vroman met ongeveer tien andere krijgsgevangenen naar Holland. De reis voerde
hem na Manila naar Amerika. Via San Francisco en Chicago kwam hij terecht in
New York, waar oom Snapper hem aanried in Amerika te blijven als hij werkelijk de
research als zijn toekomstperspectief zag. Dat er ook nog een Tineke bestond naar
wie zijn neef hevig verlangde, was vers twee: ‘Het leek wel of mijn oude ambitie om
in leven te blijven, die mij in 1940 van Tineke los had gescheurd, in de oorlog blind
was geworden en mij nu terug stootte in dezelfde nachtmerrie waaruit ik juist had
gemeend te ontwaken’ (Mare, 7 april 1983). Maar de oom wist ook hiervoor een
oplossing, zij het dat deze enige tijd vergde: Vroman verkreeg door hem een afspraak
met Sylvan E. Moolten, patholoog aan St. Peter's General Hospital in New Brunswick.
Deze was bereid Tineke als studente aan te nemen. Op 28 maart 1947 legde zij in
Utrecht met goed gevolg haar semi-artsexamen af en op 12 april diende zij een
verzoek in tot studieverlof in de Verenigde Staten. Dit werd ingewilligd. Op 9
september 1947 haalde Vroman zijn verloofde af van de boot: ‘Tussen de meest
volslagen vreemdelingen kwam Tineke echt de loopplank af, haar mi-
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[38] In het Indisch Weekblad publiceerde Vroman een serie cartoons onder de titel ‘Stoute
streken met de tekenstift’, wekelijks van 11 april 1941 tot 12 december 1941. Deze spotprent
op een tentoonstelling in Amsterdam ‘De voeding in dezen tijd’ werd gepubliceerd in het
nummer van 14 november.

[39] Van 3 mei 1941 tot 28 februari 1942 tekende en schreef Leo Vroman ‘Het geheimzinnige
avontuur van Totty de Sphinx’ dat gepubliceerd werd in Actueel Wereldnieuws en Sport in
Beeld.
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croscoop meezeulend alsof ze net van de fiets was gestapt, zeven jaar geleden
maar ik mocht haar helemaal niet zoenen hoor want ik stelde toch officieel haar
baas voor die haar nog nooit gezien had? De volgende dag trouwden we pas’.
(Mare, 2 juni 1983).

De waaier van Kadjiyama
In Amerika veranderde Vromans poëzie van karakter. Zijn gedichten werden allengs
opener van aard en vloeiender door het spontane parlando waarin de dichter een
intieme verstandhouding aanging met de lezer. De liefde voor zijn medemensen en
speciaal voor Tineke werd een belangrijk thema, naast een voortdurende fascinatie
voor biologische levensprocessen en de dood. Pas in de bundel Almanak (1965)
komt het kampverleden weer naar boven, in het cursieve gedeelte van het eerste
gedicht, ‘Januari’. Ik citeer de eerste strofe:
‘Het was altijd januari in Japan.
Wij werden dunne kromme voorwerpen waarvan
stillevens fraai te schilderen waren
met een penseel van dertien haren
op een gebarsten blok beton:
geen grond, geen cirkel voor de zon,
vlekken, sinds jaren tot vegen vergaan,
daaruit scheen het landschap te bestaan.’

Januari is de maand die voor Vroman altijd een associatie zal behouden met het
lijden, de ‘trage gesprekken van gehamer en gehoest, / terwijl de nauwelijks
gebleekte nacht / uit ankerkettingen koud zweet, oranje roest, / en een vermoeide
geur van bloed voortbracht’. De overgave vond plaats in de zomer. De vriendelijke
kampbewaker Kadjiyama het zich op dat moment niet zien, zodat de kans verkeken
was om eindelijk als mensen tegenover elkaar te staan. ‘Nu is het altijd januari in
Japan.’
In het begin van de jaren zeventig komen de herinneringen los in andere gedichten:
‘Een raadsel’ geeft de pijn weer van het denken aan de oorlogsdoden. In ‘Enige
oefeningen’ roept Vroman zijn tijd als gemobiliseerd soldaat voor de geest: ‘Ik zou
verkeerd hebben geschoten. / Het zou een beest, een gillend/ kladderend meisje
zijn geweest.’ De moordlust waarin hij werd getraind houdt hij verre van zich. Het
was beter geweest als hij één was geworden met de nacht. In het gedicht ‘Java’
breekt in volle hevigheid de tropische natuur uit
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[40] ‘Ik zaai op alle wind’, 1941. Tekening (39,5 × 32) in inkt en houtskool door Vroman
gemaakt voor Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld.
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die vroeger alleen in ‘Soember Brantas’ was uitgebeeld. De hoge, statige, zich naar
het midden toe verdikkende koningspalmen worden zeer treffend vergeleken met
‘veel te hoge grijze vazen’, ‘in twee rijen kale glorie / voor de gipsen doodspaleizen’.
De natuur schijnt deel te hebben aan het lot van de gevangenen: ‘groene fonteinen
van bananebladeren’ staan ‘in bange / groepen en de klapperpalmen / nog in linies,
geef acht / natalmende / voor de vergane commandant’. Het vers ‘Japan’ dat met
‘Java’ deel uitmaakt van een reeks geografische gedichten verhaalt van de
vermoeidheid van de gevangenen, hun matte illusieloosheid.
Vanaf de bundel Nieuwsgierig (1980) worden de oorlog en een fel beleden pacifisme
steeds dwingender thema's in Vromans poëzie. Oorlog wordt verordonneerd door
gek geworden heersers die hun onderdanen naar beneden ‘afronden’. De dichter
wil daar iets tegenoverstellen, door de haat uit de doden weg te drinken. Hiertoe wil
hij onderzinken ‘in het verrotten van hun brein’. Zijn liefdesbetuiging aan de doden
leidt tot een macabere biologische verstrengeling met hun lot: ‘Doorschoten en
gestorven vrouwen / heb ik nog het bloedigst lief, / hun darmtros vol met blauwe
vlinders / bedorven en toch nog actief, // ik wil een kind zijn in hun schoot, / mijn
eerste liefde in ze brengen/ wurg mij met je navelstrengen / en stuip mij daarmee
met je dood’ (‘Oorlog’).
En in Liefde, sterk vergroot (1981) worden twee vermoorde vrouwen in El Salvador
onder een liefdevolle microscoop gelegd. Nog twee gedichten over Vromans eigen
oorlogservaringen volgden, waarvan het eerste verscheen in Mare van 3 februari
1983, met de volgende inzet: ‘Denk ik aan die oorlogsjaren / Kaapstad Java en
Japan / alsof we toen gestorven waren / dan sterft mijn laatste haat daaraan.’ In dit
gedicht overheerst de biologische veldslag. Maar de mens is de grootste
geweldpleger, aan andere mensen én aan de natuur. Van de ‘zware houtenvloer’
die de ‘ik’ draagt en verdraagt wordt gezegd dat hij ‘destijds [is] geslacht in pijnwoud’.
De ‘onveroverbaren’ (in wie we de Japanners mogen zien) worden op het eind tot
‘een rupsenplaag die zich bedacht / en nu zichzelf met bloedend garen / dichtnaait
voor de langste nacht’. Zo tot cocons getransformeerd zijn de overheersers van
toen mooi onschadelijk gemaakt.
Maar de werkelijke afrekening met dit verleden is voor Vroman alleen in liefde
mogelijk: in misschien wel zijn meest ontroerende oorlogsgedicht, ‘Voor Kadjiyama,
vriend en bewaker’ (in Avondgymnastiek, 1983) geeft Vroman een soort van
persoonlijk antwoord op de ‘haatroman’ Bezonken rood van Jeroen Brouwers, die
in 1981 en volgende jaren een emotionele discussie teweegbracht over het al dan
niet geleden leed in de ‘Jappenkampen’. Vromans gedicht is geschreven in de vorm
van een brief aan Kadjiyama, de bewaker die
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hem een waaiertje had geschonken. Kadjiyama wordt ‘vriend’ genoemd en
aangespoord om zich nu eens eindelijk volledig mens te tonen en zijn militaire
stramheid af te leggen: ‘Toe loop maar een beetje krom.’ De gruwelijke realiteit van
het kampleven heeft Vroman nooit kunnen beroven van zijn illusie dat ‘ons lief leven’
ook werkelijk bestaat. De gedachte aan Tineke - zijn innigste verband met de
buitenwereld - hield hem in leven. Vromans ‘verband’ met zijn bewaker is veel
dubbelzinniger: het is een relatie van gebondenheid en pijn. Met het verstrijken van
de jaren is het verband dunner geworden: slechts enkele haren resteren nog en
vormen zo een ijle brug naar het verleden. Dromen over die tijd is eigenlijk niet meer
nodig, ‘als jij mij ten minste belooft / dat ook niet meer te doen’. Het gaat erom, dat
de haat voorgoed wordt opgeruimd.
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[41] Pagina uit een oorlogsdagboek van Leo Vroman. Het Jappenkamp te Bandoeng was
het eerste kamp waarin Vroman gevangen zat. Onderaan in handschrift: ‘Een pas voor
Bandoeng, geldig van 13-15 April '42. Op naam van Epker. 19 April: Tokio gebombardeerd?
22 Apr. 3 geëxecuteerd na cabaret.’
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Ben Peperkamp en Joost van der Vleuten
‘Je weet wel, ik publiceer / in Holland geen verzen meer’. Over een
impasse in de literaire carrière van Leo Vroman (1970-1978)
1
In januari 1970, na een literaire carrière die hem een groot aantal prijzen, recensies
en lezers had bezorgd, besloot Leo Vroman geen poëzie meer te publiceren in
Nederland. In het gedicht ‘Gelukkig nieuwjaar’, dat ter gelegenheid van de
jaarwisseling 1972-'73 in enkele dagbladen verscheen, heeft Vroman deze beslissing
tot uitdrukking gebracht. De vierde en vijfde regel van dit gedicht luiden immers: ‘Je
1
weet wel, ik publiceer / in Holland geen verzen meer’. Met de publikatie van dit
gedicht werd de afgekondigde publikatiestop eenmalig opgeheven, en ontstond een
paradox van de eerste orde. Pas enkele jaren later heeft Vroman deze beslissing
definitief herzien. In januari 1978 zou hij, met het gedicht ‘Het water en de lucht’,
2
zijn dichterlijke loopbaan in Nederland hervatten.
Ook buiten zijn poëzie heeft Vroman zijn beslissing onder woorden gebracht.
Enkele dagen nadat Reinold Kuipers, directeur van uitgeverij Querido, door Vroman
per brief van dit voornemen in kennis was gesteld, verscheen in Het Vrije Volk van
30 januari 1970 een open brief, getiteld ‘Brief uit Amerika’, waarin de dichter van
3
zijn staking gewag maakt. Ruim een half jaar later, op 15 augustus 1970, kwam de
zaak opnieuw in de openbaarheid door publikatie van een interview met Dola de
Jong in Het Parool. Over de aanleiding tot dit vraaggesprek schreef zij: ‘Men is er
deze keer naar toe gegaan [...] omdat het bericht is gekomen dat Leo geen gedichten
meer wil publiceren in Holland. Hij heeft dit officieel aan zijn uitgevers meegedeeld.
4
In een brief.’ Rogier Proper, die voor Vrij Nederland een rubriek over literaire
aangelegenheden verzorgde, publiceerde vervolgens (met toestemming van de
betrokkenen) een aantal fragmenten uit de briefwisseling Kuipers-Vroman, die op
5
de zaak betrekking hebben. Daarna citeerde K. Schippers, in een column in de
Haagse Post van 13 juni 1971, uit weer een andere brief waarin Vroman ‘nog eens
6
[toelicht] waarom hij geen gedichten meer wil publiceren’. Begin 1973 ver-
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scheen dan ‘Gelukkig nieuwjaar’. In de jaren na 1978 ten slotte werd in een groot
aantal interviews op de aanleiding, het verloop en het einde van de staking
teruggekeken. De geschiedenis van een zwijgen behoefde kennelijk uitvoerig en
7
omstandig commentaar.

2
De directe aanleiding tot de staking werd gevormd door de slechte ontvangst die
de verzamelbundel 114 gedichten in de literaire kritiek ten deel was gevallen. 114
gedichten was in het najaar van 1969 verschenen en bevatte de gedichten uit de
bundels Manke vliegen (1963), Almanak (1965) en God en Godin (1967). Bovendien
waren hierin opgenomen Poems in English (1953), en een afdeling ‘Verspreide
8
gedichten’. De uitgave was een vervolg op de verzameluitgave 126 gedichten,
waarin (Poems in English uitgezonderd) de bundels van voor 1963 waren
9
opgenomen. 126 gedichten was in 1964 in de handel gebracht en had een - voor
Nederlandse begrippen - ongekend succes. Na de tweede en derde druk in
respectievelijk 1965 en 1966, verscheen in 1969 nog een vierde druk van 126
gedichten - opnieuw in een oplage van drieduizend exemplaren. Beide uitgaven 114 en 126 gedichten - presenteerden aan het eind van de jaren zestig het grootste
deel van Vromans poëzie.
De vele critici die zich over Vromans afzonderlijke bundels en 126 gedichten
hadden uitgesproken, waren tot dan toe tamelijk eensgezind geweest in hun positieve
oordeel. Vergeleken daarmee, was hun mening over 114 gedichten zonder twijfel
negatief. Zo schreef A. Morriën: ‘In de latere gedichten ziet men een fantasie aan
het werk waaraan nauwelijks grenzen zijn gesteld, een virtuositeit die van geen
ophouden weet, telkens weer nieuwe vondsten belichaamt en zorgvuldig in woekeren
overgaat, zodat het eigenlijke lichaam van het gedicht eronder bedolven raakt. En
tegelijk verandert wat eerst zo bescheiden leek (en het als punt van uitgang nog
altijd is) in zelfbehagen, in een barok taalmonument waarmee de lezer (deze lezer)
geen raad meer weet, waarvan hij de vernuftigheid nog altijd bewondert, maar met
een vermoeide bewondering, en waaruit hij verveeld (mijn god, verveeld!) de
motieven probeert op te diepen die hem op een “gewone” manier toegang tot deze
doolhof moeten verschaffen. Niet door gebrek aan talent, maar door een overmaat
aan talent, een gebrek aan zelfdiscipline en aan een oriënterend beginsel dat op
lezers is afgestemd wordt Vromans poëzie bedreigd, en wat men bij lezing van de
afzonderlijke bundels reeds vermoedde, wordt door de lectuur van deze verzamel
10
bundel bevestigd.’ Ook Gabriël Smit formuleerde een dergelijk verwijt: ‘Dat Vroman
een buitengewoon virtuoos dichter is, weet iedereen, en iedereen
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[42] In 1943 zit Vroman gevangen in Tjimahi, met onder anderen Rob Nieuwenhuys, J.H.W.
Veenstra en Erik de Vries. Ze geven een bloemlezing gedichten uit: Onschendbaar domein
(oplage 15 exemplaren). Leo maakt er houtsneden voor.
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waardeert het wanneer die virtuositeit doelbewust geordend, beteugeld in het vers
functioneert. Maar hij krijgt in de loop der jaren steeds meer de neiging achter zijn
11
eigen virtuositeit aan te buitelen.’ Martin Hartkamp ten slotte sprak van een ‘dalend
niveau’ en ‘krachteloze herhalingen’. Zijn recensie eindigt aldus: ‘Misschien is dit
alles niet meer dan een tijdelijke inzinking. Maar het zou ook kunnen wijzen op een
onthutsender verschijnsel nl. dat Vroman het contact met de Nederlandse taal, met
de inhoud van de taal, aan het verliezen is. [...] Is het toevallig dat de “114 gedichten”
12
besluiten met de Poems in English? Voorlopig neem ik aan van wel.’
Wat in dit verband eveneens van betekenis is: het aantal recensies dat aan 114
gedichten werd gewijd, is - vergeleken met het aantal kritieken op 126 gedichten 13
opmerkelijk klein. Bovendien was Vroman nog in de zomer van 1969 geconfronteerd
met het oordeel van toneelcritici naar aanleiding van de opvoering van Voorgrond,
achtergrond. Dit toneelstuk, dat Vroman in het kader van het Holland Festival 1969
14
had geschreven, werd door hen nagenoeg unaniem beschouwd als een mislukking.
Vroman heeft zijn teleurstelling over de houding van deze poëzie- en toneelcritici
niet verheeld. Aan Kuipers schreef hij: ‘Intussen heb ik enige besprekingen van de
Honderdzoveel Gedichten via jullie ontvangen: Wel bedankt, maar ik begin er een
15
zekere verveling in te ontdekken die ik me best kan voorstellen.’ En in zijn ‘Brief
uit Amerika’: ‘Helaas al weer worden velen terwijl ze ouder en ouder worden, minder
en minder gevoelig, zien meer en meer als niets dan meer en meer en drukken zich
papperig uit. Dat is mij de laatste tijd opgevallen in het werk van Hollandse
recensenten.’ Op polemische toon heeft Vroman stelling genomen tegen zijn critici,
niet door argumenten te bestrijden, of door een verdediging van zijn
literatuuropvattingen, maar door hun in algemene termen een inadequate houding
te verwijten. Ook de ontvangst van Voorgrond, achtergrond heeft Vroman in zijn
overwegingen betrokken. In zijn ‘Brief uit Amerika’ schreef Vroman op agressieve
toon: ‘Al die ouwe gefrustreerde toneel-“schrijvers” [...] moeten maar eens worden
opgeruimd.’

3
Vroman heeft zijn beslissing indertijd genomen naar aanleiding van het onbegrip
dat naar zijn mening in deze poëziekritieken was geboekstaafd. Er zijn ons geen
uitspraken of documenten bekend die erop wijzen dat hij zou zijn vastgelopen in de
nog onvoltooide staten van een literair werk. Van een impasse in het creatieve
proces is geen sprake geweest. In het interview met De Jong zei
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Vroman: ‘Ze hebben er langzamerhand genoeg van.’ En in een brief aan Kuipers
verklaarde hij: ‘Ik heb nu 114 + 126 = een hele hoop gedichten in een hele hoop
bundels in een hele hoop huizen, scholen en hoofden staan. Voor zo'n klein landje
wordt dat toch wel een beetje te bar. [...] In ieder geval, wat mij betreft heeft Holland
al genoeg Vroman.’ De conclusie die Vroman in januari 1970 heeft getrokken, zou
daarom kunnen worden omschreven in termen van de wet van vraag & aanbod: ‘bij
deze dalende interesse (of: vraag) moet het aanbod van mijn werk worden gestaakt.’
Deze extreem pragmatische visie op produktie en verspreiding van poëzie moet
uiteraard worden bekeken tegen de achtergrond van Vromans opvattingen over de
functie van literatuur. In een brief aan Voeten verklaarde Vroman in dit verband:
‘Het liefst schreef ik zo, dat de lezert slag op slag door verbijsteringen wordt getroffen
- niet over het gedicht zelf, maar over de werkelijkheid rondom hem die zich door
het lezen plotseling in zijn verschillende fantastische gedaanten aan hem
16
openbaart.’ Aangenomen mag worden dat voor Vroman poëzie niet in de eerste
plaats een doel op zichzelf is, maar een middel om - algemeen geformuleerd - bij
17
lezers effecten te sorteren met in poëzie verwerkte observaties van de werkelijkheid.
Deze opvatting komt in steeds wisselende bewoordingen, zowel in als buiten zijn
poëzie, aan de orde. Vroman moet uit de onguristige kritische situatie hebben
opgemaakt dat de literaire communicatie tussen hem en zijn publiek was gefrustreerd.
Zo bezien was het bestaansrecht van zijn letterkundige werkzaamheid door de
kritische situatie in het geding.
Vroman heeft deze argumenten niet zo maar ter tafel gebracht. In een interview,
dat meer dan een jaar voor deze affaire werd gepubliceerd, staat het volgende.
‘Denkt hij in de toekomst steeds vaker in het Engels te gaan dichten, en steeds
minder in het Nederlands? [Vroman:] “Misschien houd ik er wel helemaal mee op,”
zegt hij. “Ik heb het gevoel dat er nieuwe vormen nodig zijn. Je weet natuurlijk nooit
of dat aan jezelf of aan de wereld ligt. Er zijn al zoveel goede gedichten, ik zoek iets
meer tastbaars, iets waar mensen aan mee zouden kunnen doen. In de wetenschap
heb je het feed-back-systeem. [...] Dat heeft een kunstenaar ook, die feed-back met
zijn publiek. Die zou sterker kunnen zijn. [...] Ik neem de kritiek heel ernstig. - Als
er vijf critici zouden zeggen: Vroman wordt eentonig, zou ik iets anders gaan
18
zoeken.”’
Ook andere beweegredenen hebben een rol gespeeld. In zijn ‘Brief uit Amerika’
schreef Vroman: ‘[...] ik zie het land zelf zo vol met jongeren die niet genoeg aan
het woord komen dat ik van plan ben, tenminste de eerstkomende jaren, geen
nieuwe gedichten in het Hollands meer te laten publiceren. [...] Holland is te klein;
geeft het aan de jongeren, dan groeit het misschien weer
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eens.’ En in het interview met Dola de Jong verklaarde hij: ‘En de jongeren moeten
aan het woord komen. Ik vind veel jongeren beter dan wij, de ouderen.’ Hier bedient
Vroman zich opnieuw van argumenten ontleend aan het vraag & aanbod-principe:
‘een afnemend aanbod van mijn verzen zal de behoefte aan die van anderen (jongere
dichters) doen toenemen.’

4
Hoewel exacte gegevens hierover ontbreken, zijn er redenen aan te nemen dat dit
laatste argument weinig reëel is: als er al een dergelijke economische relatie zou
bestaan, dan is die vermoedelijk nooit zo direct als Vroman heeft voorgesteld. In
samenhang daarmee zou getwijfeld kunnen worden aan de juistheid van Vromans
opvattingen over ‘jongeren’, die indertijd niet genoeg aan het woord zouden zijn
19
gekomen. Ten aanzien van zijn overweging dat ‘Holland al genoeg Vroman [heeft]’
negeert hij bovendien één evidentie: de relatief gunstige oplagecijfers en de daarop
gebaseerde auteurshonoraria. Inderdaad is zijn tegoed bij uitgeverij Querido over
1970 laag vergeleken met dat over 1969. Maar die daling over 1970 werd voor een
belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat er sinds geruime tijd geen boekuitgaven
20
van nieuwe gedichten of prozateksten verschenen waren. In 1971 bewoog de
balans zich weer in opgaande lijn, met name door een aanzienlijke verkoop van
126 én 114 gedichten, onder meer als gevolg van verkoop- en promotieactiviteiten
van uitgeverij Querido. De slechte kritiek heeft kennelijk geen desastreuze
consequenties gehad voor de verkoop. Dat Vroman hiervan op de hoogte was, blijkt
uit een brief aan de directie van Querido, waarin hij opmerkt: ‘Dank je wel voor je
afrekening. Niet slecht voor iemand die volgens andere berichten (Dola [de Jong]
21
etc.) niet meer gelezen wordt.’
Vroman is desondanks gebleven bij zijn besluit de publikatie van poëzie in
Nederland te beëindigen. Doorslaggevend daarbij was Vromans voornemen zich
een plaats te verwerven op de engelstalige literaire markt. In de brief, waarin hij zijn
uitgever over zijn staking in Nederland informeerde, schreef hij in dit verband: ‘Als
ik ooit weer “echte” gedichten zal maken, hoop ik dan ook dat in het Engels te doen,
waar meer ruimte is... [...] Engels is minstens voor 50 × meer mensen te begrijpen
en daar heb ik nog maar zo weinig in geschreven!’ In zijn ‘Brief uit Amerika’
verklaarde Vroman: ‘Intussen denk ik wel dat ik in het Engels ga schrijven, ben daar
trouwens al mee begonnen, want hier heb ik wel ruimte.’ En op de vraag van De
Jong: ‘Je blijft toch wel schrijven?’ antwoordde hij: ‘Ja. Maar in het Engels. Er zijn
meer mensen die me dan lezen en het is meer mijn taal geworden.’ Vroman heeft
in januari 1970 overwogen dat
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[43] In Tjimahi werd een kampkrant uitgegeven waaraan Leo Vroman tekeningen en gedichten
bijdroeg. Pagina uit een kampdagboek.
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[44] De medicus Lammers en de patiënt Driessen, die lijdt aan ondervoeding en beriberi.
Tekening uit het kamp door Leo Vroman. Pagina uit een kampdagboek.
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wat in Nederland onmogelijk leek geworden, in Amerika wél zou kunnen worden
gerealiseerd: een positieve, want nog grotendeels onbevangen receptie van zijn
literair werk. Zijn beslissing voortaan ‘Engels te gaan schrijven’ blijkt in die zin te
zijn ingegeven door dezelfde reeks pragmatische argumenten die hij, negatief
geformuleerd, heeft aangevoerd ter rechtvaardiging van zijn staking in de
Nederlanden.

5
Vroman heeft met zijn bewegingen op de Angelsaksische literaire markt na 1970
weinig succes gehad. In zijn bibliografie komt geen enkele literaire boekuitgave
voor, die tussen 1970 en 1980 in Amerika of Engeland in druk is verschenen, of
22
daar met succes is gedistribueerd. Veel meer gegevens zijn ons niet bekend. Er
zijn evenwel aanwijzingen dat Vroman geen poëzie, maar alleen proza en toneel
ter publikatie of verspreiding in het Engelse taalgebied heeft aangeboden. Zo
verzocht Vroman de directie van uitgeverij Querido de produktie en distributie in de
Verenigde Staten van een Engelse vertaling van Voorgrond, achtergrond in
overweging te nemen, wat, om begrijpelijke commerciële en praktische redenen,
werd geweigerd. Vervolgens voltooide Vroman de (in het Engels geschreven) roman
The Carnarium, die hij probeerde onder te brengen bij verschillende Amerikaanse
uitgevers, en waarvan hij zich bovendien een verfilming heeft voorgesteld. Vroman
schreef op 24 augustus 1972 aan de directie van Querido: ‘Bantam heeft op het
ogenblik mijn boek, en ook een paar filmmensen kijken ernaar, maar zonder effect
geloof ik.’ En op 6 september 1972 meldde hij: ‘[The Carnarium is] nog niet bepaald
populair bij uitgevers hier, [...] [maar] (zoals ik je geloof ik al schreef) [heeft] een
meneer Goodman (scriptschrijver van Straw Dogs) er veel meer vertrouwen in (dan
ik zelf) en laat het aan een paar filmmensen zien. Ik heb het intussen van de volgende
23
uitgevers terug: Doubleday, McMillan en Bantam.’ Door gebrek aan interesse van
Amerikaanse zijde én dank zij de belangstelling van zijn Amsterdamse uitgever,
besloot Vroman ten slotte tot publikatie van een vertaling van deze roman in
24
Nederland.
Wel is bekend dat Vroman al in de zomer van 1971 werkte aan engelstalige
gedichten bij een reeks foto's ‘gemaakt van eiwit en elektrolytmengsels die onder
de microscoop uitkristalliseren op een geanodizeerd met tantalium bedekt glazen
plaatje’. We weten niet of Vroman pogingen heeft ondernomen het aldus ontstane
werk bij een Amerikaanse uitgeverij onder te brengen, wél dat Vroman reeds in een
25
vroeg stadium uitgeverij Querido publikatie in overweging heeft gegeven. Pas in
1976 verschenen deze verzen met foto's onder de
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titel Just one more world bij Querido in druk. Deze boekpublikatie is een concessie
aan zijn standpunten uit het begin van de jaren zeventig. Bovendien had uitgeverij
Querido - met toestemming van de dichter-inmiddels een nieuwe verzameluitgave,
262 gedichten, in een oplage van 4800 exemplaren uitgebracht, waarin 114, 126
(die zo goed als uitverkocht waren), en enkele verspreide gedichten waren
27
opgenomen.

6
De publikatie van deze uitgaven, die in de kritiek gunstig werden ontvangen, en de
desinteresse van Amerikaanse literaire uitgeverijen, zullen Vroman ertoe hebben
aangezet in 1978 de produktie en publikatie van nederlandstalige poëzie te
hernemen. Zoals gezegd, heeft Vroman zich ook over het einde van de staking in
extenso uitgesproken. Zo heeft hij verteld dat Tom van Deel, indertijd redacteur van
28
De Revisor, hem tot het inzenden van kopij heeft aangespoord. Daarnaast bestaat
er een anekdote over een vrouw die in een Maastrichts etablissement tegenover
Vroman haar teleurstelling over diens zwijgen ventileerde. Deze anekdote is
overgeleverd in een interview met Jan Brokken uit 1980, waarin Vroman een
29
decennium later de zaak nog eens op een rij heeft gezet. Het is intrigerend om te
zien hoe de dichter hierin zijn argumenten heeft hernomen en genuanceerd. ‘Ik heb
jaren lang niet of heel weinig gedicht. In mijn verzamelbundel, 262 gedichten [...]
heb ik zelfs officieel afscheid genomen van mijn lezers. “Je weet wel,” schreef ik in
het laatste [nederlandstalige] gedicht van die bundel, “ik publiceer / in Holland geen
verzen meer”. Dat was in 1974. [...] Ik had er geen zin meer in. Uit Holland kwam
steeds minder respons, ik woon hier nu zo'n 35 jaar, aanvankelijk onderhield ik nog
veel contacten met Hollandse vrienden, maar allengs werd dat minder. Je groeit uit
elkaar, je leeft in twee verschillende werelden, je hebt elkaar niet veel meer te
vertellen. Over mijn gedichten kreeg ik steeds minder te horen en op een gegeven
moment vroeg ik mij af: voor wie schrijf je eigenlijk nog. Ik miste de feed back en
die is voor een dichter, die het toch al van een klein publiek moet hebben, belangrijk.
Bovendien vond ik dat jonge dichters een kans moesten krijgen. In de jaren zestig
en in de begin jaren zeventig daalde de belangstelling voor poëzie tot een minimum,
het waren bijna uitsluitend de gevestigde namen die nog aandacht trokken, jonge
dichters kwamen niet aan bod. Ik dacht: ik houd m'n mond maar, dan luistert het
publiek misschien eens naar andere dichters. Nu is de situatie gewijzigd, er wordt
weer veel poëzie gelezen, dichters zitten elkaar niet meer in de weg.
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[45] Cartoon uit het kamp, door Vroman gemaakt van brandhout, verduisteringspapier en
Japanse handschoenen. Pagina uit een kampdagboek.
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Vorig jaar ben ik weer gaan schrijven en tegenwoordig schrijf ik meer dan ik de
afgelopen tien jaar gedaan heb. Het heeft iets te maken met het succes van mijn
werk hier. Vooral de laatste jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt en dan kom
je in wat de Amerikanen de winning mood noemen. Het heeft ook met het ouder
worden te maken: ik wil alles zeggen wat er nog te zeggen is.
Er zijn bovendien nieuwe onderwerpen. Hele goeie vrienden van ons zijn uit elkaar
gegaan. Een in alle opzichten perfect huwelijk en opeens: kapot. Dat zet me aan
het denken. Ik zie steeds minder liefde om me heen. Mijn laatste gedichten zijn
ernstiger, niet pessimistischer, want ik hou van mensen, nee, ernstiger, minder
grappig. Grappen kunnen verwarrend werken, hoewel de werkelijkheid ook
verwarrend is, dat is het grappige van de werkelijkheid!
Eén gebeurtenis heeft misschien wel de doorslag gegeven dat ik weer ben gaan
dichten. Samen met mijn dochter Geri en haar man David at ik een paar jaar geleden
in een restaurant in Maastricht. Aan een tafeltje naast ons zaten een jonge man en
een jonge vrouw. De vrouw herkende me duidelijk, en toch durfde ze me niet aan
te kijken, ze geneerde zich een beetje, wilde geen gesprek aanknopen. Tot ze op
een gegeven moment opstond, naast ons tafeltje kwam staan en zei: “Neemt u mij
niet kwalijk, ik wil u niet lastig vallen, ik wil alleen maar zeggen dat ik het jammer
vind dat u niet meer schrijft.” Natuurlijk, mijn uitgever had dat al vele malen gezegd,
een paar vrienden drongen aan, maar ach, dat deden ze uit beleefdheid of omdat
het hun vak is. Dit was de reactie van een echte lezer.’
In deze terugblik is het accent verschoven van Vromans ergenis over de kritiek
naar teleurstelling over de afname van, of het gebrek aan reacties van vrienden.
Zijn mening over de ‘jongeren’ is gebleven, zij het dat het tij nu volgens hem ten
goede is gekeerd. Bovendien stelt Vroman dat er zich nieuwe ‘onderwerpen’
voordoen waarover hij zich in poëzie wil uiten. Deze getuigenissen, vooral zijn reactie
op het optreden van de anonieme vrouw en de nadruk die hij legt op feed-back van
‘een klein publiek’, zijn exemplarisch voor zijn onveranderde afhankelijkheid van
30
respons. Ook aan zijn poëtische terugkeer in Nederland liggen een reeks
pragmatische motieven ten grondslag.
Dit opnieuw begonnen begin is gedocumenteerd in een werkcahier, waarin Vroman
zowel gedichten als dagboekaantekeningen maakte. In dit cahier is te zien wanneer
en hoe Vroman is herbegonnen met de produktie van nederlandstalige poëzie (zie
afb. 90).
Op 25 januari 1978 noteerde Vroman in dit cahier: ‘Een brief van Querido (Reinold
Kuipers), steeds verdrietiger dat ik niet schrijf.’ Daarna volgt de kladversie van het
gedicht ‘Het water en de lucht’. Dit gedicht markeert het begin van een tot op heden
niet aflatende poëtische produktiviteit. Van Deel
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[46] 31 augustus 1945. Koninginnefeest in het kamp te Nagaoka, Japan, vijfentwintig dagen
na de atoombom op Hirosjima, zestien dagen na de Japanse capitulatie. De Japanse meisjes
van de carbidfabriek hebben voor een veldboeket gezorgd, maïsbladen dienen als versiering
en er is een portret van de koningin opgehangen. Gekleurde tekening door Leo Vroman
afkomstig uit een kampdagboek.
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schreef over de laatste verzameluitgave, inmiddels al weer gevolgd door de bundels
Fractaal (1986) en Dierbare ondeelbaarheid (1989): ‘Leo Vromans Gedichten
1946-1984 is voor eenderde deel geschreven in een periode van zes jaar
(1978-1984); ruim driehonderd bladzijden poëzie. Er zijn weinig dichters die hem
dat nadoen en het is ook in vergelijking met zijn vroegere tempo een opmerkelijke
31
produktiviteit. Het dichten lijkt hem nu pas tot een tweede natuur geworden.’

7
Het is intrigerend om te zien hoe Vroman in de jaren zeventig aspecten van zijn
opvattingen over kunst herformuleert en daarbij de nadruk is gaan leggen op
analogieën met natuurwetenschappelijke en technologische verschijnselen. Zijn
opvattingen over de functie van poëzie zijn in essentie dezelfde gebleven: het gedicht
blijft in zijn visie een middel waarmee hij lezers over zijn observaties, of interpretaties
van delen van de werkelijkheid kan berichten. De termen die hij gebruikt om dit
aspect van zijn poëtica te verwoorden zijn evenwel na 1970 voor een belangrijk
deel ontleend aan het natuurwetenschappelijk discours.
Dat blijkt bij voorbeeld uit de wijze waarop hij zich na 1970 in brieven en interviews
over literaire communicatie heeft uitgesproken. Zo heeft Vroman overwogen dat de
technologische ontwikkelingen op het gebied van de communicatiemedia ook andere,
efficiëntere vormen van literaire communicatie mogelijk maken. Per implicatie wordt
het boek tot een traag en indirect medium gereduceerd: ‘van de snelheid waarmee
gewoontes en gedachten zich electronisch door de wereld verspreiden, daar bij
voorbeeld mag ons nekhaar wel vast wat rechtop van willen staan. Nog geen
tweeduizend jaren geleden kon een simpele religie maar met een snelheid van vijf
kilometer per uur door anderhalve strompelende Paulus worden verspreid; nu kan
32
dat met de snelheid van het licht.’ In het interview met De Jong heeft hij zich
uitgesproken over zijn interesse voor de folk-muziek van Bob Dylan, Simon &
Garfunkel en John Lennon. Vroman zal zijn gefascineerd door de massale respons
die deze artiesten dank zij hun optredens en de media radio, beeldbuis en
33
grammofoonplaat met hun pacifistisch getinte teksten wisten te bewerkstelligen.
En met een beroep op wetenschappelijke ontwikkelingen in de neurofysiologie heeft
hij verklaard: ‘maar de griezeligste vooruitgang heerst in de hersenphysiologie. Als
die zo doorgaat, en waarom niet, zijn we heel gauw aan een echte “breakthrough”
toe: die tussen wetenschappen en kunst. Nu al is het tussenschot zo dun dat een
half-genie er al met een vinger doorheen kan prikken en
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[47] Als Leo Vroman ontslagen wordt uit krijgsgevangenschap in Japan, zet hij via de
Filippijnen koers naar Nederland. In Manila laat hij zich fotograferen met andere
ex-gevangenen. Zittend de heer Schetselaar en Leo Vroman (r), staand Hans Maassen en
Max Kraaikamp (r).
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[48] Sfeertekening (25,5 × 30) door Leo Vroman van het verwoeste Manila, 1945.

[49] Leo Vroman was in 1945 van plan om vanuit Manila via San Francisco en New York
terug te keren naar Nederland. Op doorreis werd hij op Kerstmis 1945 met andere
Nederlanders in San Francisco gastvrij onthaald door de familie Brindamour. Leo zit uiterst
rechts en houdt de kerstman vast. Aalmoezenier Van Schuilenberg van de Nederlandse
marine zit links.
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turen. Hele structuren van theorie zullen dan misschien elkaars spiegelbeeld blijken
te zijn en in onze eigen hersens samenkomen. En misschien elkaar passeren;
zorgvuldig berekende opeenvolgingen van electrische en chemische locale prikkels
34
voor het nu nog vrij goed opgesloten brein worden dan een vorm van kunst’.
Vroman abstraheert hier onder meer van het medium poëzie (c.q. taal) door zich
een artistieke communicatie in te denken die direct, via het zenuwstelsel, zou kunnen
verlopen. Het is waarschijnlijk dat deze radicalisering van de pragmatische
component van zijn literatuuropvatting (mede) heeft plaatsgevonden als gevolg van
zijn teleurstelling over het falen van de communicatie die hij met zijn via ‘orthodoxe’
media verspreide poëzie en toneelwerk beoogde.

8
Na 1970 heeft Vroman bovendien vaker dan voorheen wetenschappelijke noties in
35
zijn gedichten geïntegreerd. Daarmee zijn Vromans gedichten uiteraard geen
descriptieve verhandelingen geworden, die verlopen volgens een redenerend,
logisch stramien. Wetenschappelijke observaties worden in zijn gedichten nagenoeg
altijd verwoord binnen het perspectief van een emotioneel en sociaal bewogen,
becommentariërende verteller. De gedichtenreeks Just one more world is, zoals
gezegd, geschreven naar aanleiding van foto's van clusters van eiwitmoleculen die,
na bewerking, allerlei fantastische configuraties blijken te hebben gevormd. In de
poëtische beschrijving die Vroman ervan gemaakt heeft zijn die molecuulformaties
‘vermenselijkt’. Zij fungeren als personages die liefdesverhoudingen aangaan. Met
die als liefdesparen beschreven molecuulclusters heeft Vroman een ongekende
wereld kenbaar willen maken, en verwondering over die wereld via een beproefd
literair identificatieprocédé (personificatie) willen bewerkstelligen. Liefde, sterk
vergroot vormt een lang pleidooi voor een wetenschappelijke visie op - en daaraan
gekoppeld - liefdevolle houding tegenover de medemens. Zo schrijft hij: ‘Wat leeft,
maar heel eenvoudig lijkt / is van dichtbij gecompliceerd / Daardoor is alles wat ik
36
ken / structuur waar ik verliefd op ben.’ Daarbij is de verwachting van de dichter,
dat de lezer er door het gedicht toe wordt aangezet die ‘verliefdheid’ met de ‘ik’ te
delen. De ethische imperatief in dit gedicht wordt gemotiveerd door een aantal
minutieus beschreven observaties, die ons van de schoonheid van de werkelijkheid
tot op cellulair en moleculair niveau moeten overtuigen. Het gecompliceerde karakter
van Vromans poëzie schuilt onder meer in de wisselwerking van mimetische,
esthetische en ethische momenten: in poëzie opgeroepen structuren van de
werkelijkheid bezitten een schoonheid
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die ons tot aandacht en respect voor die werkelijkheid moet aanzetten.
In zijn twee laatste bundels, Fractaal (1986) en Dierbare ondeelbaarheid (1989),
refereert Vroman aan, in oorsprong, wiskundige theorieën waarmee onder meer
een groot aantal schijnbaar uiteenlopende natuurverschijnselen (het verloop van
de kustlijn, de groei en structuur van kankerweefsels) met een beperkt aantal
algoritmen beschreven kan worden, en in die zin als structureel verwant zijn op te
vatten. Poëzie is hier natuurlijk op zijn hoogst een aan die mathematische algoritmen
analoog medium. Een gedicht is geen ondubbelzinnig algoritme, maar (Frac)taal,
waarin ambiguïteiten, nieuwe woordvormen en paradoxen deel uitmaken van de
literaire strategieën waarmee de dichter van een ‘verwarrende’ werkelijkheid, of van
(de paradoxale) orde in chaos verhaalt, én ons met die realiteit tracht te verzoenen.
Het optreden van dergelijke wetenschappelijke thema's in zijn poëzie moet in de
eerste plaats worden verklaard uit de pogingen van de poeta doctus Vroman de
werkelijkheid te exploreren en te beschrijven. ‘Poetry and science: I am experimental
in everything’ noteerde hij in zijn werkschrift (zie ill. 90). Dat hij na 1970 evenwel
vaker dan voorheen wetenschappelijke observaties in gedichten heeft geïntegreerd,
vindt mogelijk ook een verklaring in de literaire impasse. Letterlijk heeft Vroman het
in de inleiding van Just one more world over ‘our own daily reality to whose beauty
37
we have become numbed’, afgestompt. In Vromans optiek gold dat ook voor zijn
critici: zij werden immers ‘minder en minder gevoelig’ en zagen ‘meer en meer als
niets dan meer en meer’. Wellicht heeft Vroman na 1970 ‘nieuwe werelden’
gethematiseerd mede om dergelijke reacties in de toekomst te vermijden. In dat
geval zou zijn renaissance in de Nederlanden ook kunnen worden gezien als een
poging om met een gewijzigde thematiek de gefrustreerde literaire communicatie
te herstellen, en daarmee zijn literair bestaansrecht na de impasse te legitimeren.
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Ruivenkamp, ‘Woord betovering Vroman stierf in extra dimensies van theater’. In: Haagsche
Courant, 16 juni 1969. B. Bos,‘Vromans mislukking’. In: De Nieuwe Linie, 28 juni 1969. A.
Koolhaas, ‘Leo Vroman valt tussen bed en wereld; Voorgrond, achtergrond: een interessante
mislukking’. In: Vrij Nederland, 28 juni 1969.
15 Welke recensies Vroman indertijd onder ogen heeft gehad is ons (nog) niet bekend; in het
Editie-archief Vroman worden twee plakboeken bewaard, waarin de dichter gewoon was recensies
op te bergen; hierin komen geen besprekingen voor van 114 gedichten en Voorgrond,
achtergrond.
16 Brief van Vroman aan Voeten van 9 maart 1958, bewaard in het particulier archief van Voeten
te Amsterdam; schrijfwijze lezert van Vroman.
17 Uiteraard kunnen we in dit verband slechts in zeer globale termen enkele aspecten van Vromans
(complexe) poëtica releveren. Wie uit ons gering aantal observaties zonder meer de conclusie
zou trekken dat Vroman een ‘mimetisch-pragmatisch’ dichter is met een ‘practical, wordly,
conception of the function of art’ doet in dat geval bij voorbeeld geen recht aan de evident
autonomistische aspecten van zijn ontstaanspoëtica; zie A.L. Sötemann, Over poetica en poëzie.
Een bundel beschouwingen samengesteld en ingeleid door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn.
Groningen 1985, p. 101-102.
18 [Anoniem], ‘Dr. Leo Vroman (als ellipsometer-specialist maand lang in Leiden): “Er is al zoveel
goede poëzie”’. In: Trouw, 13 november 1968.
19 Zo noemt Vroman in het interview met De Jong desgevraagd Chr. J. van Geel als voorbeeld.
Voor zover ons bekend had Van Geel, tenminste aan het begin van de jaren zeventig, geen
gebrek aan publikatiemogelijkheden en kritische aandacht. Bovendien heeft Vroman bij herhaling
verteld dat hij slechts een paar Nederlandse literaire tijdschriften onder ogen kreeg en incidenteel
van nieuwe literaire boekuitgaven kennis nam. Ook op grond van deze data zou kunnen worden
aangenomen dat zijn kennis van de contemporaire literaire situatie in Nederland niet bijster groot
is geweest.
20 Vromans laatste afzonderlijke poëzie-uitgave, God en Godin, dateerde van 1967.
21 Ongedateerde brief van Vroman aan Kuipers, verzonden tussen 23 mei en 8 juni 1972. Origineel
in het archief van uitgeverij Querido, Amsterdam. Vromans opmerking heeft betrekking op het
rekeningoverzicht 1971.
22 Ook eerdere pogingen van Vroman zich in Amerika literair te profileren waren weinig succesvol
geweest. De distributie in Amerika van de door uitgeverij Querido geproduceerde bundel Poems
in English (1953) kon geen doorgang vinden (zie ill. 62). De redactie van het Amerikaanse
literaire tijdschrift Poetry had na publikatie van een zestal gedichten (vol. LXXV, October
1949-March 1950, p. 320-325), plaatsing van nieuwe bijdragen geweigerd. Zie voor deze
geschiedenis onder meer A. Morriën, ‘Gesprek met Leo Vroman’. In: Tirade 2 (1958), p. 301-303.
(Incidentele publikaties van gedichten in ‘perifere’ Amerikaanse literaire periodieken zijn buiten
beschouwing gelaten. Voor een overzicht tot 1970: Comprehensive index to English-language
little magazines 1890-1970. Ed. M. Sader. Dl. 8. New York 1976, p. 4691.)
23 Brieven bewaard in het archief van uitgeverij Querido, Amsterdam. In een interview met Bibeb
vertelde Vroman nog dat (ook?) Stanley Kubrick de produktie van een film naar The Carnarium
heeft overwogen - ‘dat is helaas niet doorgegaan. Jammer, want ik schreef het voordat er dieren
uit cellen werden gekweekt en voordat er films gemaakt werden over klonen.’ Bibeb, ‘[Interview
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met] Leo Vroman: “Ik kan nog altijd pijn voelen als ik naar mooie jonge mensen kijk, pijn om de
vergankelijkheid”’. In: Vrij Nederland, 24 december 1983.
Leo Vroman, Het Carnarium. Amsterdam 1973. Zie in dit verband ook Adriaan van der Veen,
‘Een eenzame vis in het water’. In: NRC Handelsblad, 21 mei 1976: ‘Het Carnarium schreef hij
eerst in het Engels. Pas toen hij geen uitgever kon vinden vertaalde hij het boek zelf voor
Nederland.’
Zo schreef Vroman op 17 juli 1971 aan de directie van uitgeverij Querido: ‘De foto's waar ik het
over had zijn steeds vreemder aan het worden, zodat ik daar nu korte versjes (in het Engels
natuurlijk!!!!!) bij aan het maken ben die een kort, doorlopend verhaal vormen. Wat ik daar dan
mee ga doen weet ik nog niet; ik zou die eigenlijk wel graag gedrukt zien, met of zonder de
verzen.’ Brief in archief van uitgeverij Querido, Amsterdam.
Leo Vroman, Just one more world. Amsterdam 1976. De lange produktietijd werd mede
veroorzaakt door pogingen internationale farmaceutische bedrijven voor sponsoring te
interesseren vanwege de relatief hoge produktiekosten.
Leo Vroman, 262 gedichten. Amsterdam 1974. Voorts verschenen Leo Vroman, Brieven uit
Brooklyn [ed. Sjoerd van Faassen]. Amsterdam 1975; J. Greshoff en Leo Vroman, Brieven over
en weer. Ed. Sjoerd van Faassen. Amsterdam 1977.
Zie onder meer Remco Ekkers, ‘Leo Vroman: “Zelf ben ik een uitroepteken en een serie
streepjes”’. In: Elseviers Magazine, 31 maart 1979; enigszins afwijkende versie in Poëziekrant
3 (1979), p. 1-2.
Jan Brokken, ‘Het laboratorium van Leo Vroman’. In: Haagse Post, 31 mei 1980.
In interviews van later datum heeft Vroman een aantal van die standpunten weer gerelativeerd.
Zie onder meer Dick Verhaar, ‘Misschien zijn mijn gedichten meer dringend geworden’. In: De
Waarheid, 25 juni 1981: ‘Ik vraag wat verder over de opmerkingen dat het schrijven nu “meer
dringend” is geworden. [Vroman:] “Ik heb een periode heel weinig geschreven, ongeveer zes
jaar,” zegt hij. “Mogelijk dat het gevoel dat ik het nu meer nodig vind ermee te maken heeft. Het
is arrogant te zeggen dat de wereld mijn gedichten nodig heeft. Ik heb ze zelf nodig.”’ En Jan
Donkers, ‘Verzeventigen in 1985’. In: Haagse Post, 19 november 1985: ‘Je hebt jarenlang
helemaal geen poëzie gepubliceerd en de afgelopen vijf jaren ineens weer heel veel, elk jaar
een nieuwe bundel. Is daar een aanleiding of een reden voor?’ [Vroman:] ‘Ik weet het werkelijk
niet, van geen van beide. Soms bedenk ik wel eens een antwoord omdat het leuk zou zijn als
ik het wist, maar ik weet het werkelijk niet.’
‘Ik tors mijn werk als een gewei’. In: T. van Deel, De komma bij Krol en andere essays. Amsterdam
1986, p. 75. Onlangs nog heeft Vroman, onder verwijzing naar de weigeringen van de
Poetry-redactie van zo'n veertig jaar geleden, zie noot 22, meegedeeld ‘geen gedichten meer
in het Engels te schrijven’. Zie F. van der Linden, ‘Gesprek met Leo en Tineke Vroman’ [in de
reeks:] ‘Nederlanders in den vreemde’. In: Avenue, februari 1987.
Brief van Vroman aan Kuipers en Van Buul van 9 mei 1971, bewaard in het archief van uitgeverij
Querido, Amsterdam.
Vromans fascinatie voor de folk-muziek heeft in Het Carnarium ook een literaire vorm gekregen.
Vroman vertelt daar hoe drie klonen van de ik-figuur Leo Vroman een folk-trio vormen en optreden
voor een razend enthousiast publiek waarbij zij Engelse Bob Dylanachtige teksten vertolken.
Zie Het Carnarium, p. 129-132 en p. 140.
Zie in dit verband ook De Jong: ‘[Interview met] Leo Vroman’: ‘Ik geloof dat de functie van de
hersenen langzamerhand uit elkaar kan worden gehaald en weer in elkaar gezet, en dat we
elkaar meer rechtstreeks zullen kunnen bereiken met veel meer wetenschappelijke en toch
artistieke methoden. [...] De biochemie en de psychologie komen voortdurend dichter tot elkaar.
De mogelijkheid bestaat om een concreet beeld te krijgen van emotionele reacties.’
Ook in zijn poëzie van voor 1970 zijn wetenschappelijke elementen aan wezig. Zie onder meer
het in 1963 gepubliceerde ‘De reactie van plasma Thromboplastin antecedent (PTA) met
Hageman-factor (HF)’, Gedichten 1946-1984, p. 436-439. In ‘Over de dichtkunst’, geschreven
in 1959, refereert Vroman aan toentertijd baanbrekende biochemische theorieën over het ontstaan
van leven op aarde; zie Gedichten 1946-1984, p. 239-264; deze verwijzingen zullen aan de orde
worden gesteld in de dissertatie van Peperkamp. Een belangrijk verschil met de referenties aan
wetenschappelijke noties in zijn latere gedichten is gelegen in de wijze waarop die noties daar
zijn verweven met (sociaal-)ethische elementen.
Zie Gedichten 1946-1984, p. 848.
Zie Gedichten 1946-1984, p. 676.

Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman

83

Ben Peperkamp
‘Een verre reis’. Over het ‘pak van Vroman’ en een ongepubliceerd
gedicht
Het ‘pak van Vroman’
In het voorjaar van 1984 zond Leo Vroman op verzoek van Els Rutten en A.L.
Sötemann een omvangrijke verzameling documenten naar het Instituut De Vooys
voor Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht. Deze documenten (circa
tweehonderd kladhandschriften, vier werkschriften, een tiental typoscripten en
drukproeven) waren afkomstig uit Vromans literair archief. Over dit archief vertelde
Vroman in een interview: ‘ik bewaar al mijn kladjes voor het geval ik wil weten of
iemand wil weten hoe het precies gegaan is. Niet dat ik er ooit naar kijk, eerlijk
1
gezegd, ik stop ze allemaal in een lade of zoiets.’ In de daaropvolgende maanden
werd deze verzameling, aangeduid met het ‘pak van Vroman’, door E.P.A. Lucas
en mij geïnventariseerd, beschreven en voor zover mogelijk chronologisch geordend.
Eind 1985, toen ook de Vromancollectie van het Letterkundig Museum en enkele
particuliere archieven waren bekeken, was dit archivalisch karwei geklaard, en lag
een belangrijk deel van de gedichten, het toneelwerk én het proza in handschrift
2
voor verder onderzoek gereed.
In dit ‘pak’ bleek zich een gering aantal voltooide, maar nog ongepubliceerde
gedichten te bevinden. Vermoedelijk heeft Vroman deze gedichten gewogen en
voor publikatie te licht bevonden. Een van deze voltooide, maar nog niet
gepubliceerde gedichten, getiteld ‘Een verre reis’ wordt hieronder voor de eerste
maal gepubliceerd. ‘Een verre reis’ behoort tot een reeks verzen die Vroman in
krijgsgevangenschap (1942-1945) heeft gemaakt, en waarvan een aanzienlijk aantal
3
in zijn debuutbundel Gedichten (1946) is opgenomen.

‘Een verre reis’
‘Een verre reis’ is een 132 versregels tellend gedicht, overgeleverd in handschrift,
en voorzien van de initialen L[eo]. V[roman]. Het is gedateerd op 24
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maart 1943. Bekend is dat Vroman, die na de aanval van het Japanse leger op
Nederlands-Indië krijgsgevangen was gemaakt, op 24 maart 1943 verbleef in een
gevangenkamp te Tjimahi, een havenstad aan de zuidkust van Midden-Java. Dat
hij ook daar gelegenheid heeft gevonden gedichten te schrijven, blijkt onder meer
uit een brief aan zijn vriend Jan Greshoff van 15 september 1945. Daarin vertelt hij:
‘Ik heb [in detentie] wel wat geschreven (een lange novelle in Bandoeng '42 en een
in Osaka '44, gedichten in Tjilatjap '42, Tjimahi '43 en Nagaoka '45) maar het is nog
4
steeds niet best.’
Over de omstandigheden in Tjimahi, en Vromans letterkundige activiteiten in dat
kamp, zijn we geïnformeerd door Rob Nieuwenhuys, Ivo Veenstra, Bernard van Tijn
en Erik de Vries. Zij waren in 1943 eveneens in Tjimahi gedetineerd. Veenstra vertelt
over zijn omgang met Vroman: ‘Wie hem kenden wisten dat hij een dichter was die
in de meest barre kampomstandigheden zijn vrienden onophoudelijk verraste en
ontroerde met zijn op blaadjes of vodjes van het schaars wordende papier
5
gekrabbelde verzen.’ Vooral Nieuwenhuys moet indertijd een intensief contact met
Vroman hebben gehad. Van Tijn vertelt hierover: ‘Wanneer ik aan Rob [Nieuwenhuys]
terugdenk, dan zie ik ook hoe belangrijk voor hem in het kamp zijn verhouding tot
Leo Vroman is geweest. Hij heeft, vooral in Tjilatjap [...] en in Tjimahi, totdat Vroman
door transport van ons gescheiden werd, als het ware bij het kraambed gestaan
waarin de dichter zijn gedichten ter wereld bracht. Via Rob konden wij van deze
6
gedichten kennis nemen.’
Nieuwenhuys herinnert in dit verband aan het optreden van Erik de Vries, een
7
‘hevig bewonderaar van Vromans werk’. ‘Erik de Vries schreef zoveel mogelijk
gedichten van Leo over en dateerde ze dan. Uit zijn aantekeningen weten we nu
dat de drie [...] gedichten “Volencis”, “Sint Fleurycke” en “Jeldican [en het woord]”
8
op respectievelijk 24, 29 en 30 maart 1943 werden geschreven.’ Wanneer de
aantekeningen van De Vries correct zijn, zijn ‘Een verre reis’ en ‘Volencis’ dus op
dezelfde dag op schrift gesteld. Vroman vertelde nog over De Vries: ‘Hij had toen
[in detentie] al mijn gedichten uit het hoofd geleerd, om ze - als ik zou omkomen 9
uit te laten geven. Het is niet nodig geweest.’ Wel heeft De Vries na de bevrijding
in 1945 nog gedichten van Vroman in aanwezigheid van Simon Vestdijk
gedeclameerd. Op een briefkaartje van Vestdijk, gericht aan Vromans latere
echtgenote Tineke Sanders en gedateerd 29 mei 1946, staat immers: ‘De gedichten
van uw verloofde- - voor zoover ik ze ken - appreciëer ik ten zeerste. Ik hoorde Erik
10
de Vries er een paar voordragen.’
‘Een verre reis’ bevat verwijzingen naar de omstandigheden waarin de
gedetineerden zich bevonden. Van Tijn schrijft het volgende over het gedrag van
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[50] Isidore Snapper, hoogleraar medicijnen aan Columbia University te New York en tevens
verbonden aan Mount Sinai Hospital en Bethel Hospital aldaar, overreedde zijn neef Leo
Vroman in 1945 om in de Verenigde Staten te blijven en daar een wetenschappelijke loopbaan
na te streven. De foto is genomen in de jaren zestig.

[51] In The Saturday Review van 14 september 1946 publiceerde Vroman deze cartoon.
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[52] Tineke nog in Utrecht, in april 1947. Na haar examen als semi-arts zou ze naar Leo in
de Verenigde Staten gaan.

[53] Deze kaart met een gelukwens voor zijn verjaardag stuurde Tineke al op 2 maart 1947
uit Utrecht naar Leo in New York. Te herkennen zijn onder andere een ‘aapje’, ‘Totty de
Sphinx’ en ‘Sophie’. Leo logeerde bij zijn oom Snapper in het Barbizon Plaza Hotel te New
York.
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Vroman in gevangenschap: ‘De houding van Leo Vroman was: ik zie niks, de
11
werkelijkheid is voor mij geen werkelijkheid.’ Nieuwenhuys verklaart: ‘Maar werkelijk
toegang tot zijn innerlijk kreeg niemand. Hij leefde in zijn eigen wereld en voelde
zich alleen daarin autonoom. [...] We kunnen niet zeggen dat Leo de werkelijkheid
aanvaardde, maar de werkelijkheid was er voor hem nu eenmaal en elk verzet was
zinloos. Leo bezat, gelukkig voor hem zelf, de mogelijkheid zich eruit terug te trekken
12
in zijn eigen wereld.’ Over het gedicht ‘Aan R[ob] N[ieuwenhuys]’, dat eveneens
in Tjimahi ontstaan is, schreefVroman nog: ‘[hierin] probeerde [ik] uit te leggen hoe
bijna opzettelijk ik mij door de omstandigheden, de wereld, het land en mijn gevoelens
liet overweldigen en vereenzamen, misschien maakte dat ook het nadenken
13
makkelijker’. Het is niet moeilijk in ‘Een verre reis’ een zelfde, evasieve houding
aan te wijzen, en in het verlengde ervan ‘Een verre reis’ als een puur autobiografisch
document te interpreteren. Wie dat doet, mag niet vergeten dat in Tjimahi ook een
jonge dichter met taal aan het werk is geweest - een dichter die onder
omstandigheden die naar menselijke maat amper te beschrijven en te begrijpen
zijn, poëzie heeft gemaakt waardoor zijn vrienden werden ‘verrast en ontroerd’. Een
socialer daad kan men zich, in het bescheiden perspectief van de poëzie, niet
indenken.
‘Een verre reis’ is met (grijs) potlood geschreven op drie blaadjes papier van 23,8
× 20,5 cm. Deze blaadjes zijn zo gevouwen, dat een katern van 12 bladzijden is
ontstaan. Dit katern wordt bewaard in het Editie-archief Vroman, Utrecht. Waarom
‘Een verre reis’ niet is opgenomen in de bundel Gedichten, is mij helaas niet bekend.
De meeste brieven over de totstandkoming van deze bundeluitgave heb ik (nog)
niet kunnen achterhalen. Vast staat dat Vroman niet veel vertrouwen heeft gehad
in de gedichten die tussen 1942 en 1945 zijn ontstaan, getuige zijn opmerking aan
Greshoff: ‘het is nog steeds niet best’. Varianten heeft Vroman in ‘Een verre reis’
nauwelijks aangebracht. In een interview verklaarde Vroman over zijn werkwijze in
gevangenschap: ‘wat ik in het kamp geschreven heb, is erg precieus van taal. Ik
heb er erg aan lopen zuiveren voordat ik het schreef want ik had weinig papier en
14
geen vlakgom.’ De schaarse auteursvarianten en editeursingrepen zijn hier niet
verantwoord.
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Leo Vroman Een verre reis
Steeds ligt mijn hoofd verkeerd,
door slapende mannen omringd:
het blijft een klein centraal
bolletje in de zaal,
slechts nog vaag door het lijf beheerd
dat reeds aan het voeteneind zinkt
als een afgezaagd stuk boom,
tot het traag rechtop verdrinkt;
En nu verdwijnt ook het hoofd,
in kringen.
God zij geloofd.
Maar naarmate de slaap zich vult
wordt de slaapplank een winterjas
die mij levensmoe omhult.
Het waait. Ik versnel mijn pas.
In de buitenwijk is het dag,
hoewel een verplaatste lantaarn
brandend gebleven is
omdat rechts, uit een oudere straat
nascheuten van duisternis
die verbruikt werd langs komen varen.
Alleen hij die steeds vóór me gaat
beweegt. Op het nieuwe trottoir
loopt hij alsof hij staat.
Slechts op de plaatsen waar
veel zand op de voegen ligt
springt hij rokende op en het zand
zet zijn glimmende schoenen in brand.
Hij huilt. Zijn gehele gezicht
is golvend zwartbont geitehaar.
Hij kijkt steeds weer om naar mij
om te waarschuwen: ‘hier’... doch neen,
hij kan de zwarte vlekken
op zijn gelaat alleen
gebarende zinloos vertrekken.
Het is ellendig hoe dit
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[54] Op 9 september 1947 kwam Tineke Sanders met de ‘Queen Mary’ in de Verenigde
Staten aan. Op 10 september 1947 trouwde ze met Leo Vroman in Trinity Church te
Highland Park, New Jersey. Een dag later werd deze foto genomen in het huis van de
familie Fritz. Foto Ed Turenne.

[55] Van november 1947 tot januari 1948 woonden Leo en Tineke in dit houten huis
in Colonia, New Jersey.
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zijn laatste kracht doet vermoeien
die voorkwam dat zwart en wit
door elkander zouden vloeien.
Daar opeens geeft hij alles op
en zwelt, en wordt een grauw
waarvan ik met tegenzin
etende deelgenoot word.
Want nu is mij een taak opgelegd,
doch het enige dat ik weet
is dat iemand iets heeft gezegd.
Wel staat er een kar gereed
van bloedwarm wangevlees
doch nu ik instap zweet
het water pas wulps en lauw
van de wand en zie ik de rug
die behoord heeft aan een vrouw
welke ik nooit heb bemind.
Ze trekt in de dissels en kijkt vooruit,
doch haar fluisteren schort en snikt en stuit
op haar tred als de tocht begint:
‘Nu je dood bent ben je mijn.
Ik drink, ontleed mijn strot
en beloer maar het gaan van je wijn
door mijn luchtpijp van glas en pijn,
maar knip eerst mijn mond kapot,
dat ik je niet - bij god,
en toch laat ik je niet alleen, en toch blaas in mijn hals,
dan dans ik een wals,
zit op mijn mond,
ruik je soms lont?
Ken je dat hooglied nog?’
Heimelijk vraag ik mij af
hoe ik deze verkropte gekkin
teruglokken kan in haar graf,
die over de zeis mij nog ziet
en praat, omdat ze niet weet
dat de dood tussen ons in
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haar aanzag en mij niet.
Wat geeft het of ik roep
dat maden haar oksels verlaten?
Ze lacht ‘ik ben madensnoep;
wie als ik moet leven verrot,
maar jij die zoveel te vroeg
onschuldig en zoet, wie zo sterft
met je lievige haar
het is wonderbaar,
maar zo een, die bederft
nooit. Dat kan immers nooit;
waar je ze gooit,
of ik je ondersteboven leg
in de vliegenzon op een karreweg
of een vlaggestaak in je ogen haak
en je platsla en een hopsasa
op je buik en eerst tot barstensvol
met zeewater dans doe me een lol
-je rot niet en bij god
dat is mijn lot Knip mijn mond verdomme kapot -’
Schaamtevol zie ik de zalen
vol mensen, luistrend verstard,
doch hun rangschikking is te hard;
het metrische herhalen
wordt slechts een gelijkenis
van alles dat niet te bepalen
talloos en wezenloos is.
En even talloos en vast
klinkt de voetval over het volk
die precies in het beeldmetrum past
en stoot als een boze dolk:
de boze stap van de vrouw.
Maar de klank is nu zo abstract
dat ik weet hoe zijzelve het beeld
dat nableef verlaten heeft
en het beeld sindsdien niet meer leeft.
Nu ik luid haar stappen tel
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fluistert ze, nóg vlakbij en fel:
‘Denk om de trap,
tel niet je stap,
opdat je tussen de treden niet
de leegte ziet;
weet je het niet
dat je onderuit glijdt,
de ruimte is wijd
ik ben je kwijt’
de gil is mij voor
en stijgt buiten dit heelal het lijf komt zonder val
traag rechtop omhoog
onder de boog van de gil De botsing is fataal.
Nu beheerst het lijf reeds vaag
het bolletje dat centraal
stilligt in de grote zaal,
door slapende mannen omringd.
Mijn hoofd ligt weer verkeerd.

Eindnoten:
1 ‘[Interview met] Leo Vroman’. In: W.M. Roggeman, Beroepsgeheim 4; gesprekken met schrijvers.
Antwerpen 1983, p. 143.
2 Zie voor een summiere samenvatting van onze bevindingen verder E. Lucas en B. Peperkamp,
‘Hoe moet ik schrijven? Over handschriften van Leo Vroman’. In: Vooys 6 (1987/88) no. 2, p.
34-42.
3 L. Vroman, Gedichten. Amsterdam 1946. Deze gedichten zijn ook opgenomen in L. Vroman,
Gedichten 1946-1984. Amsterdam 1985, p. 45-79 (van Java tot Nagaoka, 1942-1945). Vroman
heeft indertijd ook dagboeken bijgehouden. Deze worden thans bewaard in het Letterkundig
Museum te 's-Gravenhage. Bert Voeten verzorgde de uitgave van enkele dagboekfragmenten.
Zie L. Vroman, ‘Dagboekbladen uit het kamp Tjilatjap’. [Ed. B. Voeten]. In: De Gids 128 (1965),
dl. 1, p. 275-277. Een systematisch onderzoek naar deze dagboeken is nooit uitgevoerd; daarom
heb ik ze hier buiten beschouwing gelaten.
4 J. Greshoff en L. Vroman, Brieven over en weer. Ed. S. van Faassen. Amsterdam 1977, p. 56.
5 J.H.W. Veenstra, ‘Vroman als kampartist’. In: Zestig jaar Leo Vroman. Tirade 19 (1975), p. 357.
Zie ook J.H.W. Veenstra, ‘De Japanse bezetting van Indië wordt nauwelijks weerspiegeld in
onze literatuur’. In: Vrij Nederland, 20 augustus 1960.
6 C. Spoor, ‘Onschendbaar domein in Japans kamp; [interview met Bernard van Tijn]’. In: Rob
Nieuwenhuys. Leven tussen twee vaderlanden. Amsterdam 1982 [speciaal nummer van] De
Engelbewaarder 7 (1982), p. 58.
7 M. Nord, ‘[Interview met Leo] Vroman: “zeer dichtbij en toch onbereikbaar”’. In: Het Parool, 19
juni 1981.
8 R. Nieuwenhuys, ‘De onaantastbare gevangene’. In: Zestig jaar Leo Vroman. Tirade 19 (1975),
p. 368. De genoemde gedichten in Gedichten, p. 31-39 en Gedichten 1946-1984, p. 69-77. In
Nord, ‘[Interview met Leo] Vroman’, wordt nog verteld: ‘[De Vries komt] te voorschijn met een
cahier waarin hij, in het kamp, met een verbluffend sierlijk klein handschrift de gedichten van
Vroman heeft overgeschreven.’
9 [Anoniem], ‘[Interview met] Leo Vroman: “Misschien leef ik niet meer en droom ik dit allemaal”’.
In: Nieuwe Leidse Courant, 19 november 1968; ook in Het Binnenhof, 19 november 1968.
10 Briefkaartje bewaard in Editie-archief Vroman.
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11 Spoor, ‘Onschendbaar domein in Japans kamp’, p. 50.
12 Nieuwenhuys, ‘De onaantastbare gevangene’, p. 366-367.
13 L. Vroman, ‘Brief uit Brooklyn [open brief aan R. Nieuwenhuys]’. In: Rob Nieuwenhuys, p. 63.
‘Aan R.N.’ in Gedichten, p. 11-12 en Gedichten 1946-1984, p. 51-52. Zie ook het interview met
J. Brokken: ‘Het laboratorium van Leo Vroman’. In: Haagse Post, 31 mei 1980, waarin de dichter
verklaart: ‘tijdens de oorlog [...] was poëzie maken [...] voor mij een vlucht, een lekkere vlucht.’
14 ‘[Interview met] Leo Vroman: “Er bestaat geen science fiction meer, alles is science geworden”’.
In: Bibeb, De mens is een ramp voor de wereld. Amsterdam 1969, p. 136.
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Ben Peperkamp
‘Een boodschap! Een boodschap’. Over voorpublikaties en een
ongebundeld gedicht
Voorpublikaties
Er zijn nogal wat nederlandstalige literaire tijdschriften waarin gedichten en
prozateksten van Leo Vroman staan. Een bibliograaf die zich ten doel stelt inzicht
te krijgen in de publikatiegeschiedenis van Vromans oeuvre, raadpleegt onder meer
afleveringen van De Gids, Podium, Maatstaf, Hollands Week- en Maandblad,
Libertinage, Tirade, Kroniek van Kunst en Cultuur, De Revisor, Nieuw Wereld
Tijdschrift, Iambe, De Tweede Ronde, Merlyn, Raam, Cartons voor Letterkunde,
De Nieuwe Stem, Criterium, Critisch Bulletin, Oriëntatie, Centaur, Groot Nederland
en De Fakkel. Vroman heeft bovendien gedichten, (geïllustreerd) proza en enkele
kritieken gepubliceerd in Ons Erfdeel, Vivos Voco, Indisch Weekblad, Tong Tong,
NRC Handelsblad, de Volkskrant, Het Vrije Volk, Het Parool, Trouw, Hollands Diep,
Haarlems Dagblad, Elseviers Weekblad, Avenue, De Tijd, De Groene
Amsterdammer, Haagse Post, Vrij Nederland, Vooys, Mare, en in een tijdschriftje
van de Bijenkorf, getiteld De Boekenkorf. Wie daarnaast beseft dat Vroman bij
herhaling heeft bijgedragen aan feest- en herdenkingsbundels, heeft gepubliceerd
in Singelboekjes van uitgeverij Querido, gedichten heeft afgestaan aan bibliofiele
drukkers en bovendien werk heeft gepubliceerd in Knickerbocker Weekly, Delta, en
in de Amerikaanse literaire tijdschriften Poetry, Audience, The Literary Review,
Approach, Home Planet News en Prairie Schooner, begrijpt dat de vervaardiging
van een zo volledig mogelijk bibliografisch repertorium van de werken van Leo
1
Vroman geen eenvoudige zaak is.
Deze verstrooiing van tijdschriftpublikaties is niet toevallig, maar het gevolg van
een door Vroman gevoerd literair-politiek beleid. Vroman heeft zich nooit aan één
literair tijdschrift willen binden. Daarmee heeft hij in de eerste plaats willen voorkomen
dat hij of zijn werk zou worden geassocieerd met de poëticale en literair-politieke
programma's van literaire tijdschriften. In een brief aan Bert Bakker, redacteur van
Maatstaf, schreef Vroman op 29 novem-
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ber 1955: ‘Van schrijven is tot kort geleden niet veel gekomen, maar zopas heb ik
een paar nieuwe versjes naar, schrik niet, de Gids gestuurd. Waarom naar daar?
Alleen, en maak je dus geen persoonlijke zorgen, omdat ik zo nu en dan de angst
krijg door critici, polemici, of liever speciaal klieklustige scheldbekjes, te worden
ingedeeld, waar dan ook (Podium, Maatstaf, Gids, Nieuwe Testament, Soufragettes,
Negentien Vijf en Vijftigers, Biologen, Schrijvers, Mannen, Vrouwen zelfs). Ik probeer
dus niet weg te lopen maar rond, en niet te worden uitgesloten maar ingesloten.
Dat is waarschijnlijk onmogelijk, en heeft als uiterste een gehomogeniseerd mengsel
dat gelijkwaardig is in alle tijdschriften; maar op het ogenblik lijkt mij, van een afstand
en dus misschien niet scherp gezien, alsof de scheiding te scherp, te haatdragend
2
is geworden tussen alle groepen.’ Met een dergelijk, non-conformistisch standpunt
heeft Vroman tegenover Bakker ongetwijfeld de uniciteit van zijn werk, en de
onafhankelijkheid van zijn literatuuropvattingen willen benadrukken. In die zin bestaat
er geen verschil tussen het hier uiteengezette publikatiebeleid en het standpunt dat
Vroman heeft verwoord in de laatste strofe van het gedicht ‘Ik ook’. ‘En ra ra, wat
3
ben ik dan, / realist, surrealist? / Mispoes, je hebt je vergist:/ Vroman.’
In de tweede plaats heeft Vroman met zijn verstrooiingsbeleid willen voorkomen
dat zijn werk slechts binnen een beperkte publiekskring zou kunnen worden gelezen.
Elke auteur huldigt expliciet of impliciet opvattingen over de wijze waarop zijn werk
moet worden verspreid en gelezen, over de communicatie die hij met de publikaties
van zijn werk bedrijft, of beoogt te bedrijven. Vroman heeft dergelijke opvattingen
bij herhaling in zijn poëzie gethematiseerd, en in interviews aan de orde gesteld.
‘Schrijven is per slot een vorm van communicatie. Je schrijft voor mensen, als die
4
er niets aan hebben, heb je het verkeerd gedaan.’ Zijn wens zoveel mogelijk lezers
met zijn werk te bereiken, zijn behoefte aan een zo ‘breed’ mogelijke ontvangst, aan
veel positieve reacties, komt in tal van getuigenissen aan de orde. Het is in dit
verband goed te begrijpen dat Vroman in nagenoeg alle gevallen heeft voldaan aan
verzoeken om kopij van de meest uiteenlopende redacteuren. Dergelijke verzoeken
moeten hem hebben gesterkt in de gedachte dat hij ‘goed werk’ kon leveren, en
meer, of door meer anderen, gelezen wilde worden.
Vroman heeft daarentegen wel sympathie gekoesterd voor het beleid van bepaalde
tijdschriftredacteuren. Zijn opvallende aanwezigheid in De Gids aan het eind van
de jaren vijftig, begin jaren zestig, hangt samen met de voortvarende wijze waarop
De Gids-redacteur Bert Voeten op toezending van kopij reageerde en Vromans
literaire belangen behartigde. Bovendien hadden auteur en redacteur vriendschap
voor elkaar opgevat, die in brieven over en weer
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[56] In 1947 kreeg Leo Vroman een baan op het laboratorium van Saint Peter's Hospital in
New Brunswick, New Jersey. In de pauze zit hij grapjes te maken met laboratoriumassistent
Alfred Small.

[57] Tekening van Leo Vroman, waarschijnlijk uit 1947.
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tot uitdrukking werd gebracht. Op 30 juni 1957 schreef Vroman aan J. Greshoff:
‘Van Rob Nieuwenhuys [redacteur van] (Tirade) hoor ik nooit en ik stuur niet graag
werk als ik er zelfs geen “dank je”, of zelfs geen “ontvangen” op hoor. De Gids met
de ijverige Voeten blijft dus mijn eerste keuze.’ En op 4 augustus van datzelfde jaar:
‘Wat de Hollandse tijdschriften betreft, Bert Voeten is de enige redacteur waar ik
5
voorspelbaar genoegen van beleef.’ Vromans voorkeur voor De Gids kan dus niet
worden verklaard vanuit een literair-poëticale verwantschap tussen auteur en
tijdschrift, voor zover die tussen een auteur en een heterogeen tijdschrift als De
Gids uit die jaren überhaupt al bestaan zou kunnen hebben. Wel vanuit de aard van
de persoonlijke betrekkingen, waardoor concessies werden gedaan aan het beleid
zoals Vroman dat in zijn brief aan Bakker had uiteengezet.

‘Een boodschap! Een boodschap’
Nu is de diaspora van al die teksten over zo veel verschillende tijdschriften,
dagbladen, gelegenheidsbundels en bibliofiele uitgaven niet zonder gevolgen
gebleven. Bij de samenstelling van de afdeling ‘Verspreide gedichten’ in de
verzameluitgave 262 gedichten (1974) is bij vergissing een gedicht over het hoofd
6
gezien. Dit gedicht, getiteld ‘Een boodschap! Een boodschap’, had de dichter in
1965 gepubliceerd in het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Vroman, die de gewoonte had
consequent alle voorgepubliceerde gedichten in bundels op te nemen, moet het uit
het oog hebben verloren. Ook Sjoerd van Faassen, wie in verband met de produktie
van 262 gedichten door de directie van uitgeverij Querido werd gevraagd een
bibliografisch overzicht samen te stellen van voorgepubliceerde, maar nog
ongebundelde (verspreide) gedichten, heeft het indertijd niet boven tafel gebracht.
Het gedicht is niet opgenomen in Gedichten 1946-1984(1985). In een interview met
P. Nijmeijer, afgenomen na de publikatie van Gedichten 1946-1984, moet Vroman
hebben verklaard: ‘In [deze] bundel zijn tenslotte alle gepubliceerde gedichten
opgenomen.’ Deze uitspraak komt, mede door het ontbreken van ‘Een boodschap!
7
Een boodschap’, niet overeen met de werkelijkheid.
‘Een boodschap! Een boodschap’ is hieronder gepubliceerd. Het is een poëticaal
gedicht: de dichter spreekt zich onomwonden uit over het communicatieve karakter
van zijn poëzie; de verspreiding van ‘zijn boodschap’ is erin aan de orde gesteld.
De ironie van de publikatiegeschiedenis van ‘Een boodschap! Een boodschap’ is,
8
dat de boodschap die erin is uitgedrukt, in Nederland nooit (meer) is vernomen.
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[58] Tineke met rode sjaal, 1950. Olieverf (40 × 30) door Leo Vroman.
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[59] Zelfportret, 1950. Olieverf (35 × 25) door Leo Vroman.
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Leo Vroman Een boodschap! Een boodschap
Stilte! Ik heb een boodschap!
Een boodschap voor dit stuk papier.
Kalm hand. Ballpoint. Gehoorzaam wezen.
Kogeltje in het puntje! geen gemier.
Oog! Niet zo heen en weer; niet lezen hoor.
Maar stil! Ik heb een boodschap voor dit huis.
Buren. Hou op met rond wentelen in bed.
Je haren schuren zo tegen de muren,
je lange hoofdhaar en je korte pluis
kan ik van verbeelding niet verduren,
ach tragisch praat het ongevraagde kruis.
Maar stil! Ik heb een boodschap voor de stad,
drie straten ver, waar vreemdelingen
onder het gevaarlijk voor uitluifelen
der woeste huizen kwetsbaar schuifelen
op zwarte schoenen, over droge dingen,
en nauwelijks de hoek om of daar wachten
ze al, verdraaid hun ogen weer
op de mijne en op mijn gedachten
achteloos teer draadloos
maar stil! Ik heb een boodschap voor het land,
ik zie de schaduwen van wolken in de manen
schijn langs berghellingen naar boven gaan en
over de rand verdwijnen
en stervenden het oogwit nog verlicht
met ingehouden ziel verstomd verstijven
om deze boodschap eindelijk in te lijven
bij het verdwijnen van hun vergezicht
maar stil ik heb een boodschap voor de aarde
zachte warme knikker dat je bent aarde
wie is van jouw met mens en bos behaarde
oppervlak het vachtgenot bekend,
het slaapfluweel, de ingeweven waarde
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maar stil.
Ik heb een boodschap voor het heelal
Voor, van, het heelal en de
sterren de vallende
sterren tussen mijn opensperrende
benen gaan ze beneden
langs glijden ze tussen
mijn beide dat kan niet
heen en de
maan is die al
Hè dat was heerlijk zo te schrijven,
heus, dat heelal bedoelen, en mij rijk
van achterhoofd tot hielen voelen
losgaan van het laken en naar buiten drijven
door allebei de ramen tegelijk.

Eindnoten:
1 Een belangrijke aanzet van een primair bibliografisch repertorium wordt gevormd door een
werkstuk dat in 1964 werd voltooid, en thans wordt bewaard in het Letterkundig Museum. L.
Popma, Leo Vroman; bibliografie [ongepubliceerd typescript]. 's-Gravenhage 1964. Een
secundaire bibliografie bestaat evenmin. Daarin zouden idealiter alle publikaties moeten worden
beschreven die tot nu toe aan Vromans werk zijn gewijd, inclusief de interviews. De meest
courante secundaire publikaties worden opgesomd door R.L.K. Fokkema in ‘Leo Vroman;
[secundaire bibliografie]’. In: Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. Alphen
aan den Rijn enz., 1985, p. B1-8. Een voorlopig bibliografisch overzicht van secundaire publikaties,
dat zich bevindt in het Editie-archief Vroman, Utrecht, telt inmiddels meer dan twaalfhonderd
titels!
2 Carbon-kopie bewaard in Editie-archief Vroman.
3 L. Vroman, Gedichten 1946-1984. Amsterdam 1985, p. 134. Het gedicht werd voorgepubliceerd
in het Amsterdams museaal tijdschrift De Realist.
4 M. Pam, ‘[Interview met] Leo Vroman: “ik heb getracht verliefd te worden op Hitler”’. In: NRC
Handelsblad, 25 november 1983.
5 J. Greshoff en L. Vroman, Brieven over en weer. Ed. S. van Faassen. Amsterdam 1977, p. 101
en p. 103.
6 L. Vroman, 262 gedichten. Amsterdam 1974. Deze ‘verspreide gedichten’ op p. 501-601. Ook
in Gedichten 1946-1984, p. 505-605.
7 P. Nijmeijer, ‘[Interview met Leo Vroman]; “Ik kan verliefd zijn op een elektron omdat het zulke
ingewikkelde dingen doet in het lichaam”’. In: de Volkskrant, 3 mei 1985; curs. van mij. Een
verzamelde poëzie-uitgave, of een editie van de Verzamelde gedichten (zoals abusievelijk door
Fokkema in het Kritisch literatuur lexicon vermeld wordt, zie p. A2) is Gedichten 1946-1984
natuurlijk ook niet omdat de gedichten die voor 1940 verschenen in Vivos Voco, met opzet buiten
de uitgave zijn gehouden.
8 Gegevens over de contacten tussen de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en Vroman
heb ik niet kunnen achterhalen. Omdat Vroman voor 1965 niet in dit tijdschrift heeft gepubliceerd,
mag worden aangenomen dat de redactie Vroman indertijd om een bijdrage heeft verzocht. Van
het gedicht bestaat een kladhandschrift. Dit stamt uit het ‘pak van Vroman’ en wordt thans
bewaard in het Editie-archief Vroman, Utrecht. Het betreft een blad van (ongelinieerd) papier,
met een formaat van 26,6 × 20,1 cm, dat Vroman inderdaad met (blauwe) ‘ballpoint’ (r. 3) heeft
beschreven. De hier gepresenteerde tekst is identiek aan de voorpublikatie in Nieuw Vlaams
Tijdschrift 18 (1965), dl. II, p. 745-756.
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Ben Peperkamp
Briefwisseling met Barbarber. Over brieven en een onuitgegeven
correspondentie
Brieven
Het aantal brieven dat Vroman na 1945 heeft geschreven en ontvangen, is
aanzienlijk. Sinds hij een deel van zijn brievenarchieven uit de jaren 1945-1970 voor
onderzoek heeft vrijgegeven, heb ik er enkele duizenden gelezen. In deze archieven
bevinden zich, naar vanzelf spreekt, alleen brieven die Vroman in de loop der tijd
gekregen heeft. De meeste brieven die hij zelf heeft geschreven en verzonden, zijn
- voor zover ze bewaard zijn gebleven - verspreid over vele, particuliere collecties.
Vroman was echter gewoon van veel van zijn antwoordbrieven carbon-kopieën te
maken. Om die reden kan vaak ook zonder uitvoerig speurwerk én bij verlies van
1
de originelen over zijn aandeel worden beschikt.
Uiteraard heeft Vroman gecorrespondeerd met familieleden, vrienden, vriendinnen
en vakgenoten. Het overgrote deel van deze briefwisselingen heeft echter een literair
karakter en werd gevoerd met collega-auteurs, critici, interpreten en
tijdschriftredacteuren. Tot de mij thans bekende briefpartners behoren Willem
Frederik Hermans, F. Bordewijk, A. Koolhaas, Max de Jong, J. Greshoff, Sybren
Polet, Paul Rodenko, Simon Vinkenoog, Huub Oosterhuis, Ed. Hoornik, Bert Voeten,
K.L. Poll, J.J. Oversteegen, H.U. Jessurun d'Oliveira, Rob van Gennep, Jozef Deleu,
Rob Nieuwenhuys, Thomas Rap, Bert Bakker en G.A. van Oorschot. Daarnaast
bestaan er brieven van en aan juryleden en ambtenaren, belast met de toekenning
van literaire (staats)prijzen en letterkundige opdrachten. Bovendien heeft Vroman
met grote regelmaat geschreven met de respectievelijke naoorlogse directeuren
van uitgeverij Querido, Alice von Eugen-van Nahuys, Tine van Buul, Reinold Kuipers
en Ary Langbroek. Verreweg het grootste deel van Vromans oeuvre is immers in
2
het fonds van uitgeverij Querido verschenen.
De verklaring van deze overvloed ligt voor de hand. Vroman vertrok na de inval
van de Duitsers uit Nederland, en vestigde zich na zijn bevrijding uit
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Japanse krijgsgevangenschap in 1945 permanent in de Verenigde Staten van
Amerika. Er moest dus wel gecorrespondeerd worden, om betrekkingen overzee
te bestendigen, en de publikatie van Vroman omvangrijk literair oeuvre in
Nederlandse dagbladen, tijdschriften en boeken tot stand te brengen. In brieven
werd onderhandeld over de samenstelling en produktie van nieuwe boekuitgaven,
en werd Vroman geïnformeerd over de stand van zaken rond oplagecijfers, kritische
opinies, en de literaire animositeit en achterklap. Bovendien was corresponderen
zowel voor Vroman als voor velen van zijn briefpartners een literair én
vriendschappelijk genoegen. Hoezeer Vroman gesteld was op antwoordbrieven,
blijkt onder meer uit een uitroep in een schrijven aan Daisy Wolthers van 8 november
3
1954: ‘ik hoor van bijna niemand iets.’ Maar de vraag om communicatie kwam ook
van de andere zijde. Op 9 april 1958 klaagt Alice von Eugen-van Nahuys: ‘Ik hoor
altijd, dat je zoveel brieven schrijft, maar wij krijgen er maar weinig van je, en wij
4
zijn toch zo verlangend te weten, hoe en wat er met jullie aan de hand is.’ En in
‘Struikelend omkijken’ verklaart Vroman met een boze blik op onverschillige
tijdschriftredacteuren: ‘Een totaal uitblijven van reactie is het enige dat ik haaaat.
Als ik iets naar een tijdschrift stuur, en pas maanden later merk dat het is opgenomen,
desnoods zelfs op pagina een, dan denk ik toch stik en bijvoorbeeld barst. Zo'n
waardering langs een omweg betekent blijkbaar een stuk minder dan een
5
rechtstreekse brief van een onbekende.’
Elke toekomstige Vroman-biograaf, en elke literaire onderzoeker die op zoek is
naar feitelijke gegevens ‘over dateringen, over auteurskwesties, over beïnvloeding
door lectuur of door opmerkingen van vrienden, over poëticale opvattingen, receptie,
6
voorpublikatie en genese’, vindt in deze correspondenties een schat aan gegevens.
Samen met zijn literaire oeuvre vormen deze brieven de neerslag van Vromans
letterkundige activiteiten over een periode van tientallen jaren. Aan de hand van
deze briefwisselingen kan het beleid van een literaire uitgeverij, of het gedrag van
tijdschriftredacteuren worden bekeken. In die zin kunnen deze brieven ook inzicht
bieden in aspecten van de handelwijze van naoorlogse, literaire instituties.
Van deze correspondenties werd er tot nu toe één gepubliceerd. Na de dood van
Jan Greshoff verscheen de briefwisseling tussen Greshoff en Vroman in een editie
7
van Sjoerd van Faassen. Wel zijn er incidenteel nog enkele brieven van Vroman
in facsimile aangeboden bij tijdschriftartikelen, en in beschouwingen geciteerd.
Verreweg het grootste deel van deze briefwisselingen is echter niet openbaar
gemaakt. Hieronder is een van deze ongepubliceerde briefwisselingen uitgegeven
en van commentaar voorzien. Het is de kleinst denkbare correspondentie. Voor
zover mij bekend hebben Vroman en J. Bern-
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[60] Leo en Tineke met hun eerste dochtertje, Geraldine, op het balkon van hun huis in New
Brunswick, New Jersey, 106 Somerset Street, in de herfst van 1951.

[61] Tineke met Gerry en Peggy Ann, hun tweede dochtertje, op het balkon van het huis in
New Brunswick, 15 april 1952. Peggy was op 9 maart 1952 geboren.
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[62] Voor- en achterzijde van een briefkaart van Leo Vroman aan Aty en Jan Greshoff uit
december 1952. Op de foto Vromans dochters Geraldine en Peggy Ann. Zie J. Greshoff en
Leo Vroman. Brieven over en weer, p. 81-82.

Hoe is alles? Volgens de kranten worden jullie telkens vermoord. Kalm
aan maar. Peggy Ann komt, zoals hier afgebeeld, op als een volle maan.
De engelse gedichten zijn al in proefdruk aangeboden, door Alice v.E.,
aan New Directions ter verspreiding, maar ik weet niet of ze dat willen
doen!
Het werk vind overigens kalme en trage voortgang, d.w.z. het gaat snel
voort maar langzaam vooruit.
Hoe is het met de knapen Jan + Kees en alle vrouwen? Dag!
Allerzachtaardigste groeten ook van Tineke,
Leo
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8

lef, redacteur van Barbarber, in totaal slechts twee brieven met elkaar gewisseld.

Briefwisseling met Barbarber
Op 31 oktober 1959 zond Vroman het gedicht ‘Over de dichtkunst; een lezing met
demonstraties’ aan Voeten, poëzieredacteur van De Gids. In dit gedicht geeft Vroman
uitdrukking aan zijn opvattingen over taal en poëzie zoals hij die indertijd huldigde.
Voeten, wie werd verzocht het gedicht in De Gids te publiceren, was aanvankelijk
niet bijster ingenomen met ‘Over de dichtkunst’. Zijn voornaamste bezwaar gold de
structuur. Door opeenvolging van een reeks onafhankelijke tekstdelen had Vroman
in zijn ogen een open, onsamenhangende tekst tot stand gebracht. In een brief van
25 november 1959, waarin hij zijn voorkeur voor gesloten, coherente gedichten
motiveert, staat onder meer: ‘ik vind het zonde en jammer, dat je je mooiste poëzie
op deze wijze “verpakt” - ik geef de voorkeur aan de poëzie-tout court, de poëzie
9
sec.’
Deze kritiek heeft Vroman niet onverschillig gelaten. Dat kan worden opgemaakt
uit zijn antwoordbrief van 27 november 1959. Daarin verdedigt Vroman zich door
enkele opvattingen over de discontinue structuur van ‘Over de dichtkunst’ te
expliciteren. Naar aanleiding van dit weerwoord besluit Voeten het gedicht in De
Gids te plaatsen, onder voorwaarde dat enkele fragmenten uit Vromans repliek ter
inleiding bij ‘Over de dichtkunst’ gepubliceerd mogen worden. Op 17 december
verklaart Vroman met dit plan akkoord te kunnen gaan. Hij schrijft: ‘het [is] misschien
wel wijzer om daar iets van mee te drukken om het anders kwade publiek te
10
kalmeren, voor wie het allicht nog een stuk minder omhelsbaar is.’
In deze toelichting stelt Vroman: ‘Ik weet, zoals je weet dat ik weet dat je weet,
dat ik weet dat je niet van de opzettelijke ongelijkheid houdt, en wie weet zal ik die
ongelijkheid ook nog wel eens beoefenen in een vorm die je beter bevalt; ik blijf ten
minste geloven dat stijlverschuivingen speciaal in verzen van meer dan 10 seconden
leestijd en ook in proza, een natuurlijk en min of meer nieuwe vorm van uitdrukking
kunnen zijn. In dat geval is het vaak onvermijdelijk en misschien helemaal niet slecht
om onpoëtische delen in een gedicht te hebben.
Ik herinner me van Max de Jong, dat hij vaak klaagde over “gaten” in zijn
11
gedichten. Veel mensen hebben die en sommigen hebben vermoedelijk veel werk
verscheurd dat naar mijn maatstaf goed zou zijn geweest; maar die gaten hadden
moeten worden opgevuld met iets geheel anders, desnoods de gewone waarheid
of iets over hen zelf. Dat verdomd godderige van het volmaakt ge-
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[63] Brief van Vroman aan Aty en Jan Greshoff, d.d. 18 januari 1953. Zie J. Greshoff en Leo
Vroman. Brieven over en weer, p. 82-83.
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dicht is ten slotte niet eerlijk genoeg meestal, kortom dan ook, ik zou graag de poëzie
die men deze laatste eeuwen zo zorgvuldig heeft losgeweekt uit het dagelijks leven,
schoongepoetst en opgeplakt, terugbrengen tot een ogenblik in de gebeurtenissen
van de dag. In de physiologie kan men ook niet alle conclusies trekken uit in vitro
proeven met weefselculturen en geïsoleerde hoewel pompende harten; men moet
12
altijd terug naar het in vivo experiment.’
Voeten, die moet hebben beseft met dit brieffragment een belangrijk poëticaal
document te hebben verworven, heeft deze uiteenzetting medio december 1959
voorgelezen aan J. Bernlef. Een en ander heeft vermoedelijk plaatsgevonden ten
huize van Voeten en zijn vrouw Marga Minco. Bernlef moet bij
[Transcriptie afb. 63]
18 Jan. '53.
Beste Greshoven,
Telkens denk ik dat ik jullie pas geschreven heb en aldoor is het niet waar.
Niet dat ik iets bijzonders te vertellen heb, maar ik hoor zo graag iets van
jullie. Met ons is alles best. De kinderen slapen waarachtig. Mijn moeder
is weer hier, vanuit Israël via Holland. Nu jullie nog.
Ik hoorde van Dola + Ries dat jullie allebei ziek bent geweest. Wat, hoe
lang, waar en waarom?
Wordt er nog geschreven? Hoe is het met de zoontjes, die mijn zeer
hartelijke groeten krijgen? En met hun prachtige vrouwen? Ach, de mijne
is zo aardig.
De engelse versjes verschijnen dus bij Querido. Ik heb kort geleden de
proeven gecorrigeerd. Gedrukt zagen ze er nog vrij geloofwaardig uit. Ik
hoop dat ik veilig binnen ben met de dekens over mijn hoofd voor de
critieken losbarsten.
Verder schrijf ik weinig; een paar nogal lange, rijmende dingen ik weet
niet waar verschenen; een in Singel 262, een in een schrijvers almanak
neem ik aan (v.d. Peet, waarvan nooit antwoord), een (oorspronkelijk ter
mededinging aan een AVSV wedstrijd aangeboden, op verzoek, maar ook
nooit iets van gehoord; Clara Eggink zat o.a. in de jury geloof ik) heb ik
nu naar Libertinage gestuurd; ik zend hen ook eens per lange tijd een
‘Amerikaanse brief’ met niets erin en mijn naam eronder.
Het werk gaat vrij aardig. Ook daar wordt nu en dan iets in gepubliceerd.

Hier is een buste van onze meest opzienbarende proef.
Zoals je ziet moet je nog behoorlijk uitkijken.
Dag! Schrijf eens wat als jullie kunt. Allerlei zachts van Tineke en het
aardigste van mezelf,
Leo.
(Hartelijke groeten van Messebout [dat is mijn moeder]).
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die gelegenheid zeer onder de indruk zijn geraakt van dit brieffragment. Voeten
schrijft op 12 januari 1960 aan Vroman: ‘Voor de jongste (?) generatie blijkt jouw
toelichting een soort manifest waarop men heeft zitten wachten, getuige de reactie
van de heer H. Marsman zich noemende J. Bernlef, redacteur van “Barbarber”[...].’
Aangenomen mag worden dat de jonge redacteur, die bezig was zijn eigen
(tijdschrift)poëtica te ontwikkelen en te formuleren, in het brieffragment een verwante
literatuuropvatting heeft herkend, en zich daarover met enthousiasme tegenover
Voeten heeft uitgesproken. Zo'n drie weken daarvoor, op 22 december 1959, had
Bernlef ook Vroman al over zijn standpunten ingelicht. Op die dag zond hij Vroman
een brief, die hij vergezeld deed gaan van twee afleveringen van Barbarber (zie
13
brief 1).
Vroman beantwoordde dit schrijven op 2 januari 1960 (zie brief 2). Hij zal plezier
hebben beleefd aan de eigenzinnige Barbarber-teksten, en zich het belang van zijn
brief aan Voeten hebben gerealiseerd. Medewerking aan het tijdschrift heeft hij
echter niet in het vooruitzicht gesteld. Barbarber werd in eigen beheer uitgegeven
en in kleine oplagen verspreid. Bovendien had Vroman allerminst de behoefte zich
aan literaire tijdschriften te binden, of zich aan bestaande poëticale opvattingen te
conformeren. Omdat hij over Bernlefs brief ook later geen mededelingen meer
gedaan heeft, moet worden aangenomen dat Vroman de zaak na 2 januari 1960
14
als afgedaan heeft beschouwd.
Hoezeer de redactie van Barbarber indertijd onder de indruk is geweest van ‘Over
de dichtkunst’ en het daarbij behorende brieffragment, blijkt bovendien uit de
bespreking van de voorpublikatie van ‘Over de dichtkunst’ in De Gids, die in
november 1960 in Barbarber verschijnt (zie de bijlage). Daarin staat onder meer:
‘in dit gedicht, deze lezing, [wordt] de houding [...] uiteengezet, die ook de redactie
van Barbarber tegenover de poëzie inneemt. Het was voor haar een verrassing bij
deze “veteraan” van de Nederlandse moderne poëzie dezelfde ideeën te vinden.’
H. Renders merkt over deze publikatie op: ‘De literaire opvattingen die [in deze
publikatie] verwoord worden, zijn de meest kenmerkende en de meest onomwondene
15
die ik in alle jaargangen van Barbarber heb kunnen vinden.’
Pas in 1967 hebben Bernlef en Schippers zich kritisch gedistantieerd. In een
essay, waarvan de ondertitel is ontleend aan het brieffragment, verklaren zij onder
meer: ‘Ook enkele opmerkingen van de dichter Leo Vroman, die hij in prozavorm
maakte, sluiten bij de nieuwe [Barbarber-]mentaliteit aan. Men moet deze
opmerkingen echter eerder zien als de uiting van een zeer individuele dichter, die
zijn hieronder volgende oordelen over poëzie op minder rigoureuze wijze in zijn
eigen werk doorvoerde dan men naar aanleiding van deze opmerkingen zou
verwachten. [Volgt de tekst van het gepubliceerde fragment
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[64] Collage (33 × 41) door Leo Vroman, ± 1953.
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uit de brief van Vroman aan Voeten van 27 november 1959.] Uit deze regels blijkt
het onbehagen met de poëzie als een van de rest van het leven geïsoleerd fenomeen
en de behoefte die rest zoveel mogelijk te betrekken in het gedicht, met andere
woorden het gedicht zoveel mogelijk open te laten voor invloeden van buitenaf.
Maar al is het “werkelijkheidsgehalte” in Vromans poëzie groter dan bij de meeste
van zijn generatiegenoten, die werkelijkheid wordt toch altijd in een persoonlijk
16
verwerkte vorm aan de lezer aangeboden.’ De opvattingen van de
Barbarber-redacteuren blijken zich in 1967 tot een volwaardige poëtica te hebben
ontwikkeld: gedreven congenialiteitsverklaringen kunnen nu met kracht van literaire
17
argumenten worden afgedaan.

Brieven
Brief 1 - 22.12.1959
Amsterdam, 22 december 1959.
Geachte heer Vroman,
Pratend op een avond met Bert voeten en Marga kwam het gesprek op u. Na
deze openingszin kan ik hopelijk wat vrijer uit praten en zeggen wat ik bedoel en
wil.
Bert las namelijk een fragment voor van een brief die u hem gestuurd hebt (d.d.
27 november 1959). Het ging over het inelkaarschuiven van werkelijkheid (de echte)
en de poëzie van de dichter zelf.
Omdat ik en enige andere jongmensen in Nederland een tijdschrift hebben (het
bestaat reeds vanaf oktober 1958 met gering succes) dat binnen zijn omslag
hetzelfde probeert, leek het mij en hen wel aardig u twee nummers van ons tijdschrift
te sturen. Nummer 9 is het laatste.
Hoewel het u pas na kerstmis zal bereiken willen we u toch een kerstmisje
toewensen alsmede het daarbij behorende nieuwe jaar.
Nu toch ik in we is veranderd tekent dus de hele redaktie,
J. Bernlef
met vriendelijke groeten,
Redaktie Barbarber
J. Bernlef
G. Brands
en K. Schippers.
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Brief 2 - 2.1.1960
New York, 2 Januari 1960.
Beste Heer Bernlef, en allemaal,
Dank U voor de nummers van Barbarber en de brief van 22 december. Ik heb
alles en met plezier gelezen.
Ik vind, zoals denk ik de avond bij de twee of meer voeten al is gehoord of zelfs
gezegd, genoeg rare werkelijkheid over en in onszelf en anderen om te proberen
zoals het is in verzen te zetten, als dat ten minste nog verzen zijn. Punt. Deze zin
is alvast een miserabel voorbeeld vrees ik.
In ieder geval dan, speciaal het afwisselen in Uw blad van kranteknipsels, eigen
werk, lijstjes etc. vind ik een uitmuntend idee.
Nu moet ik weer verder (zo heet dat geloof ik, maar ik weet niet wat).
Hartelijke groeten,
Leo Vroman

Bijlage in: Barbarber (1960), no. 16, p. 14-16
Over ‘Over de dichtkunst - een lezing met demonstraties’ door Leo Vroman.
In het juli- en augustusnummer van het tijdschrift ‘De Gids’ verscheen inn twe tweeën
gehakt (vanwege de lengte) een gedicht van Leo Vroman met de bovenstaande
titel.
Al is het niet de gewoonte van de redactie om beschouwingen over poëzie op te
nemen wil zij voor dit gedicht een uitzondering maken.
Een uitzondering omdat in dit gedicht, deze lezing de houding wordt uiteengezet,
die ook de redactie van Barbarber tegenover de poëzie inneemt. Het was voor haar
een verrassing bij deze ‘veteraan’ van de Nederlandse moderne poëzie dezelfde
ideeën te vinden.
Een ‘gedicht’ kan men het werkstuk van Vroman eigenlijk niet noemen. Hij vermeed
die betiteling zelf ook en noemde het ‘een lezing met demonstraties’. In een
brieffragment, dat aan de lezing voorafgaat zegt hij: ‘Ik blijf geloven, dat
stijlverschuivingen speciaal in verzen van meer dan tien seconden leestijd en ook
in proza, een natuurlijke en min of meer nieuwe vorm van uitdrukking kunnen zijn.
In dat geval is het vaak onvermijdelijk en misschien helemaal niet slecht om
onpoëtische delen in een gedicht te hebben. Ik herinner me van Max de Jong, dat
hij vaak klaagde over “gaten” in zijn gedichten. Vele mensen hebben dit en sommigen
hebben vermoedelijk veel werk verscheurd, dat naar mijn maatstaf goed zou zijn
geweest; maar die gaten hadden moeten worden opgevuld met iets geheel anders,
desnoods de gewone waarheid of iets over hen
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zelf. Dat verdomd godderige gedoe van het volmaakte gedicht is tenslotte niet eerlijk
genoeg meestal, kortom dan ook, ik zou graag de poëzie, die men deze laatste
eeuwen zo zorgvuldig heeft losgeweekt uit het dagelijkse leven, schoongepoetst
en opgeplakt, terugbrengen tot een moment in de gebeurtenissen van de dag. In
de fysiologie kan men ook niet alle conclusies trekken uit in vitro proeven met
weefselculturen en geïsoleerde hoewel pompende harten; men moet altijd terug
naar het in vivo experiment.’ Tot zover het brieffragment.
Een gedicht wordt verondersteld een eenheid te zijn, een ‘ge-dicht’. Het ideaal
van veel dichters is het gedicht dat als een steen ondoordringbaar is, dat een bijna
lichamelijke existentie krijgt.
Vroman is naast dichter ook wetenschapsman. Hij heeft hierdoor al direct een
voorsprong op andere dichters, wier wereldbeeld nog vaak te veel vast zit aan oude
symbolen. Symbolen, die door de wetenschap allang zijn achterhaald en vervangen
door nieuwe, nog niet poëtisch verkende symbolen. Vroman is bioloog en zijn poëzie
is door deze wetenschap sterk beïnvloed. Wanneer over het eenvoudig opheffen
van de rechterhand teneinde een stukje brood naar de mond te brengen reeds een
boekdeel is te schrijven wanneer men deze handeling fysiologisch beziet (cellen,
bloed, spieren, zelf weer verdeeld in oneindige patronen, werkend naar vaak voor
ons vreemde wetten) valt de wereld al spoedig uiteen in een oneindig geheim. Deze
chaos is onaanvaardbaar voor onze breinen die slechts via grove patronen kunnen
werken, generaliserend en schematiserend. Echter, de wetenschap dat de wereld
die zichtbaar is niet de enige echte is, doet vanzelf een relativisme ontstaan. Een
relativisme dat alles doordringt. De heldendaden, die in het lichaam bedreven worden
teneinde b.v. een vijandelijke cel te verslaan wegen ruimschoots op tegen De Slag
bij Waterloo.
Al gauw valt dan ook de autonomie van dichter en zijn gedicht en de strenge
band, die daartussen bestond. Termen als ‘absolute vorm’ wekken slechts wat
gegiechel op en terecht schrijft Vroman in het begin van dit gedicht:
‘zeegezichten,
waterdichte
zeegezichten is nog beter.’

Steeds dichter komt men bij het doodgewone leven:
‘Ach, rijmen daar is niets aan
maar het gaan waar de woorden gaan
steeds nieuwe gedachten vandaan
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(maan, hijskraan, hanetraan)
doet mijn hand
vaak eensklaps stilstaan, want
als dat met rijm en maat
zo makkelijk gaat
waarom dan niet
als ik doodgewoon praat?’

Het ontzag, de verwachting t.o.v. het fenomeen taal gaat zo noodzakelijker wijze
verloren. Een fase later en de naam dichter verdwijnt en maakt plaats voor zijn eigen
naam. Nu is ook het ogenblik aangebroken om het daagse leven en de lezer in het
werkstuk te betrekken. Verhalen worden verteld, hier van grote olifanten waarop
men slaapt, een idioot geworden slak die overal aanbelt omdat er iets mis ging in
zijn hersentjes. Het spreekt vanzelf, dat het thema, waar iedere dichter zo trots op
is, plaats moet maken voor elkaar doorkruisende thema's, die ook weer kunnen
verdwijnen als dat nodig is:
‘Het einde van een verhaal
is zo nutteloos als het kabaal
dat een symfonie besluit:
het wist het voorafgaande uit’

Natuurlijk heeft de dichter de vrijheid van zijn keus maar door de wetenschap van
het relatieve van wat hij beschrijft tracht hij zo waarheidsgetrouw d.i. zo dicht mogelijk
bij het toeval te blijven. Dit alles geldt natuurlijk niet voor de blinde dichters, die
onder aanvoering van hun stamvader Homerus door blijven zingen over hun
persoonlijke triestheid ergens diep binnenin.
De dichter, die zijn dichterschap echter op de werkelijkheid betrekt komt in
aanraking met mensen en moet daarvoor wel interesse hebben. Zijn taak is ook
veranderd. Niet meer gaat het om persoonlijk lief en leed maar om de medemens
een kans te geven in het gedicht te kruipen en te veranderen:
‘Helaas, dit zoek ik het meest
het schadeloos besmetten
van je alledaagse leven
om je bijvoorbeeld even
het optellen te beletten
van geld, of het verdelen van pap’
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Het gaat om deze verstoring van het evenwicht der zich meer en meer
mechaniserende mens. Deze duizelingwekkende ervaring moet de lezer meemaken.
Daarom moet hij ook deuren kunnen herkennen. Als hij eenmaal binnen is zet de
cake-walk zich in beweging. Zo'n cake-walk ergens aan de rand van de stad op een
kermis heet Barbarber en wordt gedreven door drie lieden, die het al lachende
menen.
Maar ook dit relativisme moet nog een nooduitgang hebben. Daarom schrijft Vroman,
bijna aan het slot van ‘Over de dichtkunst’:
‘Vrees niet de nieuwe symbolen
breuk, zakdoek, steenpuist, gil
De roos, de gedroogde violen
zijn niet gestorven, maar stil
Onder “lier” en “leest” verborgen
sliep altijd een blote bil.
Wacht maar, vandaag of morgen
wordt de naaktheid ons weer te kil.
De poëet zal voor sleepjurken zorgen
zodra hij weer wil.’

Voordat Leo Vroman ons dus weer de rug toekeert, brengen wij snel een hommage
aan deze voor ons zeer geslaagde lezing met demonstraties.

Eindnoten:
1 Bij het samenstellen van een briefeditie zal uiteraard zoveel mogelijk van originelen gebruik
moeten worden gemaakt. Het staat immers vast dat Vroman soms na voltooiing van de
carbon-kopie nog wijzigingen in de brieftekst heeft aangebracht.
2 Deze, voor particulier gebruik bestemde, brieven moeten worden onderscheiden van de brieven
die Vroman met het oog op openbaarmaking heeft geschreven. Een aantal van deze openbare
brieven werd gebundeld in Leo Vroman, Brieven uit Brooklyn [ed. Sjoerd van Faassen].
Amsterdam 1975. Dergelijke (brief-achtige) teksten hebben, zoals Marita Mathijsen terecht heeft
gesteld, een andere (genologische) status: ze behoren tot het primaire, literaire oeuvre. Zie
Marita Mathijsen, De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Amsterdam
1987, dl. 3, p. 15.
3 Carbon-kopie bewaard in Editie-archief Vroman.
4 Brief bewaard in Editie-archief Vroman.
5 ‘Struikelend omkijken’. In: Leo Vroman, Proza. [Bevat:] Tineke[,] De adem van Mars [en] Snippers.
Amsterdam 1966, p. 121 (n.b.: de schrijfwijze haaaat is van Vroman).
6 Mathijsen, De brieven van De Schoolmeester, p. 17.
7 J. Greshoff en Leo Vroman, Brieven over en weer. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door
Sjoerd van Faassen. Amsterdam 1977.
8 Ik heb geen inzage gehad in Vromans brievencollectie van na 1970. Om die reden kan niet
worden gesteld dat hier alle brieven zijn bijeengebracht die Vroman en Bernlef tot nu toe hebben
gewisseld. Vast staat wel dat in de context van het tijdschrift Barbarber slechts twee brieven zijn
geschreven. Deze Barbarber-Vroman correspondentie is hier uitgegeven.
9 Brief bewaard in Editie-archief Vroman.
10 Brief bewaard in het particulier archief van Voeten, Amsterdam. ‘Over de dichtkunst’ verscheen
samen met een fragment uit de brief van Vroman aan Voeten van 27 november 1959 in De Gids
123 (1960), dl. 11, p. 21-36 en p. 119-127. Daarna in de bundel Twee gedichten. Amsterdam
1961, p. 5-31. Zie ook Leo Vroman: Gedichten 1946-1984. Amsterdam 1985, p. 239-264. Voor
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een - verhelderend - interpretatief essay raadplege men H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘Een lezing
lezen; over Vromans “Over de dichtkunst”’. In: Merlyn 4 (1966), p. 327-360.
Max de Jong moet inderdaad nogal wat problemen hebben gehad met het voltooien van zijn
gedichten. Dat Vroman hiervan op de hoogte was, en hier aan deze problemen refereert, kan
onder meer worden opgemaakt uit Leo en Tineke Vroman, Met en zonder Max de Jong. Utrecht
enz., 1985. [Bibliofiele uitgave van de] Sjaalmanpers [in de reeks] Klein Literair Museum van de
Sjaalmanpers, dl. II. In deze publikatie hebben zowel Leo als Tineke Vroman herinneringen aan
hun omgang met De Jong in de jaren voor de tweede wereldoorlog gedocumenteerd. Zo
memoreert Tineke Vroman dat De Jong ‘een gedicht [bij een brief had ingesloten] waar hij zelf
geen bevredigend eind voor k[o]n vinden en dat hij al aan enige dichters had voorgelegd’. De
Jong moet in deze brief aan Vroman hebben gevraagd: ‘Kan jij misschien het volgend vers
afkrijgen?’ (p. 10) In de proloog van deze publikatie vertelt Tineke Vroman: ‘Wij hebben enige
gedichten van hem [De Jong] van vóór de oorlog, vol doorhalingen en open regels. Zij vormden
kennelijk het onderwerp van een gedachtenwisseling tussen hem en Leo.’ (p. 5) En uit een brief
aan Vroman ten slotte, die in genoemde publikatie wordt aangehaald, blijkt dat De Jong er ooit
over moet hebben geklaagd, dat hij Greshoff niet had kunnen consulteren. ‘Ik tob al jaren met
het verschijnsel, dat al mijn aanlopen ongeldig verklaard worden, omdat het sprongen zijn en
hij [Greshoff] had me zo goed over het dooie punt heen kunnen helpen.’ (p. 24)
Brief bewaard in de particuliere collectie van Voeten, Amsterdam.
Deze twee afleveringen van Barbarber bevinden zich niet meer in Vromans bibliotheek. Vroman
heeft in ieder geval nummer 9 ontvangen (zie brief 1; voor bibliografische gegevens H. Renders,
Barbarber 1958-1971. Leiden 1986). Over het tweede toegezonden nummer zijn geen gegevens
bekend; ook Vromans antwoordbrief (brief 2) bevat helaas geen (ondubbelzinnige) aanwijzingen.
Vroman is later - na bemiddeling van R. Kuipers - de redactie van Barbarber nog wel van dienst
geweest. Naar mijn weten heeft deze briefwisseling daarbij verder geen rol meer gespeeld.
Renders, Barbarber 1958-1971, p. 49.
‘Nieuwe Nederlandse poëzie: Een ogenblik in de gebeurtenissen van de dag’. In: J. Bernlef en
K. Schippers, Een cheque voor de tandarts. Amsterdam 1967, p. 177-178. Zie in dit verband
ook ‘[Interview met] Leo Vroman’. In: J. Bernlef en K. Schippers, Wat zij bedoelen. Amsterdam
1965, p. 162-184, waarin Bernlef en Schippers de dichter kritisch over ‘Over de dichtkunst’
bevragen. Ook in enkele recensies en artikelen over poëzie van voor 1967 hebben Bernlef en
Schippers zich nog ‘Over de dichtkunst’ uitgesproken. Zie o.m. K. Schippers, ‘Leo Vroman een
“one man movement”’. In: Schrijfkrant 1965 no. 1, p. 3. J. Bernlef, ‘Bedreigde huiselijkheid’. In:
De Groene Amsterdammer, 8 januari 1966. J. Bernlef, ‘Visie is een kwestie van verblinding’. In:
De Gids 129 (1966), dl. 11, p. 58-60. Later in: Wie a zegt. Amsterdam 1970, p. 13-17.
De brief van Bernlef, geschreven namens de volledige tijdschriftredactie, wordt bewaard in het
Editie-archief Vroman, Utrecht. De antwoordbrief van Vroman berust in het particulier archief
van E. Stigter, Amsterdam. Beide brieven zijn getypt. Auteursvarianten en editeursingrepen zijn
hier niet verantwoord. Bij de samenstelling van deze bescheiden briefuitgave heb ik me zoveel
mogelijk gehouden aan de richtlijnen die hierover door Mathijsen in De brieven van De
Schoolmeester zijn geformuleerd. Uiteraard heb ik de schrijfwijze voeten (i.p.v. Voeten)
gehandhaafd; de (geïntendeerde) associatie met de lichaamsdelen zou anders verloren gaan.
Dergelijke grapjes behoren tot Vromans epistolair idiolect.
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Rob Schouten
Haat, sterk verkleind
Een naam of titel is een uithangbord, ook in poëzie. Heet iets dus ‘Liefde, sterk
vergroot’, dan verwacht men iets omvangrijks. Meestal benoemen titels slechts
inhoudelijke kwaliteiten maar, toeval of niet, van Vromans gedicht ‘Liefde, sterk
vergroot’ zegt de titel ook veel over de kwantiteit. Het is namelijk een uitzonderlijk
lang gedicht, te meer gezien het beloofde onderwerp dat, met permissie, tot de
meest uitgekauwde behoort: liefde.
Lange gedichten zijn al lang niet meer aan de orde van de dag. Vroeger, toen
proza nog voornamelijk spreektaal was, waren de meeste gedichten lang. En tot in
de negentiende eeuw werden er lange verzen geschreven, maar met de doorbraak
van de roman kwam daar langzamerhand een einde aan. In de twintigste eeuw
werden lange gedichten echt uitzondering en tegenwoordig schrijven dichters
voornamelijk nog korte tot zeer korte gedichten.
Vromans werk bekommert zich niet om de recente traditie. Ik schat dat ‘Liefde,
sterk vergroot’ tussen de 1500 en 2000 regels telt, en daarmee is het een heel eind
langer dan bij voorbeeld ‘Het uur U’ van Nijhoff en zelfs dan Karel ende Elegast.
Gorters Mei is daarentegen weer langer dan Vromans gedicht, maar met dat werk
is ook direct het gewone lot van hedendaagse lange verzen aangegeven: wat er
allemaal na het aanbreken van de lente nog gebeurt weten alleen de specialisten
nog.
Vroman heeft, tegen de keer dus, zijn hele dichterscarrière lang, van tijd tot tijd
omvangrijke gedichten geproduceerd, bij voorbeeld ‘Inleiding tot een leegte’, ‘Over
de dichtkunst’, ‘God en Godin’ en ‘De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie
vereenvoudigd en van uitleg voorzien’. ‘Liefde, sterk vergroot’ is weliswaar nóg weer
langer, maar voor deze dichter dus toch ook weer niet helemaal onverwacht zo
ongebreideld.
Het lange gedicht is een van de consequenties van Vromans opvattingen zoals
hij die in een bekende brief aan Bert Voeten beschreef, een brief die voor zijn werk
kennelijk van zoveel belang is dat ze vanaf de voorpublikatie tot in een
verzamelbundel als Gedichten 1946-1984 voor een deel werd opgenomen.
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[65] Jan en Aty Greshoff-Brunt brachten in de winter van 1953-1954 een bezoek aan de
Vromannen in New Brunswick, New Jersey; Tineke staat in het midden.

[66] Ter gelegenheid van het afscheid van Leo Vroman van Saint Peter's General Hospital
in New Brunswick in juni 1955 organiseerden de heer en mevrouw Fritz (tweede en vierde
van rechts) een ‘surprise party’ voor Leo en Tineke (tweede en derde van links).
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Hij schrijft daarin over de ‘gaten’ in gedichten die dichters zo moeilijk weten op te
vullen, terwijl ze er, volgens Vroman, toch best ‘iets geheel anders, desnoods de
gewone waarheid of iets over henzelf’ in zouden kunnen stoppen. Een pleidooi voor
interessante stoplappen dus, die het vermeende standsverschil tussen poëzie en
het dagelijks leven maar weer eens slechten: ‘Dat verdomd godderige van het
volmaakt gedicht is ten slotte niet eerlijk genoeg meestal, kortom dan ook, ik zou
graag de poëzie die men deze laatste eeuwen zo zorgvuldig heeft losgeweekt uit
het dagelijks leven, schoongepoetst en opgeplakt, terugbrengen tot een ogenblik
in de gebeurtenissen van de dag.’
Hoe veelbetekenend als titel ook, de woorden ‘Liefde, sterk vergroot’ lijken pas
tegen het einde van het gedicht bedacht te zijn. Ze worden tenminste pas in de
slotregels genoemd, in een prachtig coda, dat ook rustig op zichzelf kan staan:
‘heerlijk is alles van dichtbij genoten
zelfs het krioelen vlak bij onze dood
als van het zaad zo vaak verliefd vergoten
en soms in onze liefde sterk vergroot’

Dat het gedicht zo'n lange adem zou krijgen lijkt ook de maker zelf pas gaandeweg
op te vallen en te verbazen. Hij heeft het vers bedoeld als verjaardagsgedicht voor
Tineke, eigenlijk is het dus een gelegenheidsvers, maar na een regel of tachtig
schrijft hij: ‘dit gedicht schijnt lang te duren’. Het leeuwedeel moet dan nog komen.
Zoals het geheel met een soort coda eindigt, zo begint het met een opmaat:
‘Als de wind in de wilde dennen
waar alle naalden klank aan geven
klinkt het verhaal van heel ons leven
met een stem die wij nog niet kennen.
Ik hoor hem zinken en weer zwellen,
je adem naast mij is daarvan
haast een herhalend kind dat kan
meeruisen en meevertellen.’

Je kunt dat natuurlijk een Natureingang noemen, maar nog betekenisvoller lijkt het
mij als muzikale preambule. In de eerste acht regels klinkt een aeolus-
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[67] Ongepubliceerde brief van Leo Vroman aan Gerrit Borgers, toen redacteur van Podium,
d.d. 17 december 1953. In de brief zijn karikaturen verwerkt van vooraanstaande Nederlandse
professoren in New York en van Marnix Gijsen (pseudoniem van J.A.A. Goris). Het werk
waaraan Vroman zegt bezig te zijn, is ‘Inleiding tot een leegte’.
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harp, beroerd door de wind van het leven. Een aeolusharp geeft, zonder
vooropgezette bedoeling, weer wat er aan willekeur in wordt geblazen. Het is het
instrument van het toeval, de inspiratie van buiten af, de spons in het orkest. En zo
wil Vroman misschien ook wel dat zijn gedichten klinken, onvoorbedacht en
ongeselecteerd, gelegenheidsgedichten in de meest strikte zin van het woord. Door
de lengte van ‘Liefde, sterk vergroot’ moet ik bovendien aan een symfonie van
Bruckner denken. Net als bij Bruckner begint dit vers met een karakteristiek gesuizel;
daarna zwelt het drama aan.
‘Liefde, sterk vergroot’ trekt in de eerste plaats de aandacht door zijn
ongebruikelijke lengte, die een beroep doet op haast vergeten lezerskwaliteiten als
concentratie en uithoudingsvermogen. Maar vervolgens epateert het ook binnen de
moderne traditie door vormtechnische aspecten, zoals het vrijwel voortdurend
volgehouden rijm (tot in het gekunstelde toe - ergens rijmt ‘deft-’ van deftige op
‘beseft’ - dat mag alleen Vroman), maar vooral ook door zijn soms schokkende
inhoud, waarover straks. Het is misschien wel Vromans mooiste gedicht, omdat het
alle aspecten die in andere afzonderlijke gedichten ter sprake komen, samenvat.
[Transcriptie afb. 67]
17 Dec. '53.
Brave Borgersbuik,
Van harte gefeliciteerd met de oprichting van het Gesticht Podium. Ook
het nummer 1 kwam intussen vandaag. Het omslag vind ik zozo, een
beetje gecompliceerd. Het meest genoot ik eerlijk gezegd van de Kat Kilo,
die ik zelfs graag zelf had geschreven.
Als ik iets had stuurde ik het je graag. Ik ben met iets bezig, tot nu toe is
het nog maar 230 regels lang; slechts het ongeboren eindstreepje weet
hoe lang het wordt. Het is in het Hollands. Gisteren was ik, met Tineke!
naar een bijeenkomst van de Netherland-America University League.
Merkwaardig, merkwaardig.
[wie? wie? Prof. van Gelder & ♀ Goris Fischer Barnouw Hunningher Dr.
Meerloo]
Dit zijn geen caricaturen. Het onderwerp van Goris' lezing was ‘Liever
Heimwee dan Holland’. Dat komt n.l. in een versje van Vromannetje voor.
Fischer sprak over ha ha monogamie. Ieder afzonderlijk leek me wel
aardig hoewel moeilijk in te denken.
Hartelijkst, Leo
P.S. Vrolijk uiteinde, en een verlichtend Kerstmens. De kinderen zijn bijna

zo lief als mijn wijfie.
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Zonder dat het tot écriture automatique wordt, heeft het gedicht iets van een spontaan
gedachtenlint, waarin je niet weet wat het volgende moment zal brengen. Dit
ontbreken van een geprefabriceerd kader of zelfs maar een los stramien, houdt voor
de lezer de spanning erin. Het verloopt allemaal tamelijk onverwacht. Toch blijkt er
bij nader inzien wel degelijk een structuur in te zitten, die zich alleen nergens op de
voorgrond dringt. Opmaat en Coda zijn elkaars pendanten en dat geldt eigenlijk
voor beide hoekdelen als geheel, de zogeheten ‘Introductie’ en ‘Conclusies’. Ondanks
die zware, wetenschappelijke titels zijn dit juist de meest huiselijke porties van het
gedicht, ze spelen zich af in de omgeving van Tineke, in bed en in de huiskamer.
De romp van het gedicht, te beginnen bij ‘hoofdstuk’ 3 ‘Daarom het volgende’, is
veel algemener van aard en bestaat uit een aantal ‘lessen’. Die lessen worden
overigens steeds weer onderbroken door ‘intermissies’, die weer persoonlijker
klinken en waarin het lijkt of de dichter even op adem komt. Er is dus in z'n
algemeenheid sprake van een voortdurende afwisseling van persoonlijke, of zelfs
autobiografische passages en instructieve, wijsgerige delen. Dat is overigens een
eigenschap die veel van Vromans gedichten vertonen en het lijkt me een toepassing
van het eerder geciteerde uit de brief aan Voeten, dat er geen standsverschil tussen
verschillende soorten inspiratie zou moeten zijn.
Leggen we de onderdelen van het gedicht onder de loep, wat bij een titel als
‘Liefde, sterk vergroot’ geen misplaatste handeling lijkt, dan zien we de volgende
gedachtengang. De dichter (en laten we hem in vredesnaam geen ‘lyrisch ik’
noemen), bedenkt hoe verkeerd het zou zijn als zijn levensgezellin vóór hem zou
sterven en hij haar zou verliezen, in plaats van andersom. Dit leidt tot een aantal
algemenere gedachten over leven en dood en hun onderlinge afhankelijkheid:
‘Dat wij moeten vergaan
is een kostbaar wonder
omdat wij niet zonder
dat kunnen bestaan.’

Vervolgens verlaat hij, vanwege de algemene geldigheid van dit bericht, het intieme
standpunt en stelt voor:
‘Keerpunt: als ik dit nu eens schrijf
voor alle meisjes en vrouwen
om te bloeien in zelfvertrouwen
plus liefde voor ieder lijf,’
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[68] Op 10 oktober 1955 maakte Vroman deze potloodtekening (34 × 24) voor Dola de Jong
(1911), een Nederlandse schrijfster, die van 1940 tot 1972 in New York woonde en net als
de Vromannen Amerikaans staatsburger was.
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Daarna vangen de lessen aan. Achtereenvolgens kruipt de dichter letterlijk in de
huid van een zeer dikke, kwabbige vrouw, beschrijft hij de bezigheden van
lustmoordenaars, ‘Enge dingen die iets liefs verraden’, geeft een anatomische les
en begeeft zich steeds dieper in de ingewanden van het lichaam, eerst door allerlei
fysiologische processen met betrekking tot de spijsvertering in detail te beschrijven
om ten slotte te eindigen met een excursie over zijn favoriete terrein, het bloed.
Zijn de lessen en hun intermezzi afgelopen dan keert hij in de ‘Conclusies’ weer
terug naar het persoonlijke standpunt. Hij ziet in de Sunday (New York) Times een
foto van twee vermoorde meisjes in El Salvador en geeft een mogelijke verklaring
voor zijn voorafgaande, voor sommige lezers ongetwijfeld onsmakelijke gang door
het menselijk lichaam. Het gedicht wordt weer zoals het begon, een
verjaardagsgedicht met een impliciete lezeres: ‘Misschien is het doel van dit gedicht
/ dat jij deze foto verdraagt’.
Zo bezien is ‘Liefde, sterk vergroot’ eigenlijk een dichterlijke cursus in het omgaan
met de dood, ook in zijn gruwelijkste gedaante, moord. Het overheersende
uitgangspunt daarbij is dat wat wij om ons heen zien gebeuren, aan leven en dood,
strijd en liefde, afstoting en aantrekking, niet wezenlijk verschilt van wat er op
microniveau, bij voorbeeld in het menselijk lichaam en op het kleinste niveau daarvan,
in de cellen van het leven plaatsvindt. Vroman tracht van emotioneel zo zwaar
beladen onderwerpen als menselijk leven en maatschappelijke omgang de
waardevrije structuur te laten zien, met als uiteindelijke bedoeling dat we beter, of
zinniger, met onze gevoelens kunnen omgaan.
Twee regels staan in ‘Liefde, sterk vergroot’ in kapitaal gedrukt: ‘W A T L E E F T
MAAR HEEL EENVOUDIG LIJKT / IS VAN DICHTBIJ
G E C O M P L I C E E R D ’. Of anders gezegd: aan dat waarop je gewoonlijk direct
en spontaan reageert blijken ingewikkelde processen ten grondslag te liggen. De
twee volgende regels geven een minstens even belangrijke, maar persoonlijker
vaststelling: ‘Daardoor is alles wat ik ken / structuur waar ik verliefd op ben’. Die
voorliefde voor structuur ligt impliciet ten grondslag aan alle lessen, waarin op even
badinerende (en gezien het onderwerp daarom soms schokkende) als heldere wijze
de binnenkant van het menselijk lichaam wordt vertoond. Maar die voorliefde komt
ook nog een paar keer expliciet aan het woord, bij voorbeeld in een passage waarin
het gevoel (emotie, impulsen) wordt afgezet tegen de fysiologische kwaliteiten van
de mens:
‘Je gevoelens zijn niet automatisch
maar je ingewand is dat haast wel
en dat heb ik juist daarom zo lief...’
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[69] ‘Verzinkend in papier’, 1955. Zelfportret in potlood (52 × 40) door Leo Vroman.
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Is ‘Liefde, sterk vergroot’ dus een pleidooi voor een ongevoelige, wetenschappelijke,
waardevrije visie op het bestaan? De lessen lijken in die richting te wijzen. De
gevoelige lezer kan zelfs geschokt reageren op de onverhuld plastische beschrijving
van de lustmoord:
‘je handen die haar nek vastpakken
voelen hoe die zich versterkt
voelen nu het weeë krakken
waarmee de strot zich openwerkt.’

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, lijkt hier het devies. Ook de
understatement-achtige, uit het taalgebruik van Wammes Waggel geputte
beschrijving van zo'n verkrachter ‘omdat je niets aardig bent’, stelt het hele gebeuren
in een ironisch-afstandelijk licht.
In zekere zin is de doorbreking van de morele code om verontwaardigd of geschokt
te reageren bij het blootleggen van zoveel narigheid van een zelfde niveau als
Vromans doorbreking van een andere code, te weten die om in gedichten niet
wetenschappelijk-specialistisch te schrijven. In de afdeling over de activiteiten van
het bloed lapt hij ook die aan zijn laars met regels als:
‘Dus een proteïnemolecuul
past nauwelijks
tussen de staketsels (microtrabeculen)
pijpwandige stangen (microtubulen)
met plankjes gevulde doosjes (mitochondriën)
dikke buizen (endoplasmisch reticulum)
korrels (ribosomen, polysomen, lysosomen)
en wat er verder voor kan komen.’

Onder een loep bekeken verbroederen sociale wandaden en bloedverkeer zich met
elkaar, en lijkt het kwaad minder kwaad. En zo wordt een van de bijprodukten van
het gedicht ‘Liefde, sterk vergroot’: Haat, sterk verkleind.
En toch spelen de niet-automatische, niet in structuur weer te geven gevoelens van
de mens, of van de dichter in kwestie, wel degelijk een belangrijke rol in het gedicht.
In de ‘intermissies’ namelijk, die op het eerste gezicht zo moeilijk te verklaren pauzes
en stoplappen tussen de lessen, die nergens verband mee schijnen te houden. Ze
zijn veel melancholieker en beschouwelijker van aard en geven, onuitgesproken,
de reactie van de onderzoeker op zijn waardevrije
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[70] Illustratie uit Leo Vroman, Inleiding tot een leegte (Amsterdam 1955), p. 19. Naar een
knipsel gekleurd papier van de dichter uitgevoerd in zeefdruk.
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uiteenzetting weer.
De eerste Intermissie begint met de woorden ‘O, ik word gek van mijn gepreek’,
gevolgd door een uitgesproken verlangen om de stad te ontvluchten. Dat klinkt als
een gekke interjectie, een nergens op slaande ontboezeming. En toch past ze in
het geheel. Het verlangen naar rust is, mijns inziens, een logische reactie op de
analytische bezigheden van daarvoor (en daarna). En in een volgende Intermissie,
beginnend met de woorden ‘Aldoor aan de randen van mijn leven / breken droeve
tandraderen door’ slaat de gevoelsreactie zelfs door naar een nachtmerrie-achtige
paniek en de vreselijke constatering nergens iets aan te kunnen doen:
‘Een buitenlucht zo groeizaam voor gewonden
dat zij wel gruwelijk groter moeten zijn
dan wij de nietig lachende gezonden
maakt zelfs ons medelijden nodeloos klein’

Het heeft er alles van weg dat in die intermissies de gevoelsmens aan het woord
is. In combinatie met de ‘wijze’ lessen waar ze tussen liggen, leveren ze het beeld
op van twee polen waartussen almaar gependeld wordt, de abstraherende visie en
het gevoel. Een nadruk ligt er eigenlijk niet. Daardoor is ‘Liefde, sterk vergroot’ ook
een twijfelen tussen die twee standpunten. Het is dus noch een onverbiddelijke
instructie om het allemaal als noodzakelijke structuur te verklaren en te accepteren,
noch een oproep om gevoelig bij de pakken te gaan neerzitten. Beide mogelijkheden
worden slechts beproefd.
Dat laatste gebeurt, ook op het persoonlijke vlak, in de ‘Conclusie’, naar aanleiding
van de foto met de vermoorde meisjes:
‘Moord is iets om aan te wennen
zoals gekookte bloemkoolgeur
maar nee dat wil ik niet
liefste ik doe het blad weer open
alsof ik toch niet laten kan
mij voor te stellen te hopen
dat ik die twee vrouwen dan
lachend naast elkaar zie lopen.’

Ik denk dat het juist vanwege de onbesliste stellingname in moreel opzicht is dat
het gedicht zo'n diepe, wijsgerige indruk op de lezer nalaat. Het is in de
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[71] Ongepubliceerde brief van Leo Vroman aan Bert Voeten, toen poëzieredacteur van De
Gids, d.d. 2 december 1955. Met Voeten zou Vroman een langdurige correspondentie
onderhouden.

New York, 2 Dec. 1955.
Beste Heer Voeten,
Dank U voor Uw brief van 24 Nov. Ik heb hem tegen het licht gehouden
en geen spoor van griep kunnen ontdekken; wel naar ik hoop een paar
lieve vingerafdrukken van Marga + Olivia-Betty.
Ja, Tineke is een schatje, zelfs een prietelbabbeltje. Haar woup snaatje
tjippelt van ponkerte en ze kan zo heerlijk fmupen met haar waawedaatjes.
Ze is zeer vereerd met Uw groeten, moet ik maar schrijven, zegt ze dan
ook.
Volgende week begin ik te werken aan het Mount Sinai Hospital: research
op het gebied van bloed. Ik verheug me daar zeer op. Bloed is een
allerleukst goedje.
Ik ben blij te horen dat Vestdijk weer gaat werken. Hij is een groot
mannetje. Ook ben ik blij dat deze laatste versjes U bevallen. Wat New
York aan hen heeft bijgedragen weet ik niet (maar ik vind het een
beminnelijke en menselijke stad); een vriendelijk woord uit Holland doet
misschien meer in die richting.
Nou dan,
Leo Vroman
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meest directe zin aangrijpend omdat het een universeel dilemma van de menselijke
geest uitdrukt: toezien of medelijden.
Bij een lang gedicht als ‘Liefde, sterk vergroot’ is de opbouw van cruciaal belang.
In dat opzicht schotelt Vroman ons een opmerkelijke volgorde voor. Uit conventioneel
didactisch oogpunt kan ik me voorstellen dat je begint met het onschuldige,
waardevrije gebied om van daaruit het heikele terrein van de menselijke waarde en
waardigheid te betreden, die je dan verklaart, en in zekere zin onschadelijk maakt,
als zijnde beheerst door natuurwetten. Zo doen Teleac-cursussen het. Eerst het
natuurkundige model, daarna de parallel met menselijke handelingen, voor de
duidelijkheid.
Maar Vroman gebruikt de omgekeerde volgorde. Hij begint met een plastische
uiteenzetting over min of meer gruwelijke bezigheden, lustmoord, anatomie, om dan
ten slotte op microniveau aan te landen: de binnenkant van het menselijk lichaam,
het moreel onbeladen bloedverkeer. Ook die volgorde heeft een onmiskenbare
uitwerking op de lezer. Hij wordt niet voorzichtig voorbereid op de operatie, maar
krijgt die eerst te zien alvorens er een verklaring voor te vernemen. Je zou kunnen
spreken van een shocktherapie.
Het begrip therapie brengt me op een belangrijk punt in Vromans poëzie. Vanuit
het oogpunt van dichterlijke conventies in de naoorlogse poëzie (die weliswaar
nergens vastgelegd zijn, maar wel degelijk worden aangehangen) schrijft Vroman
eigenlijk knap ongebruikelijk. Tussen de extremen van huiselijke knusheid en
koel-wetenschappelijk onderzoek ontstaat namelijk poëzie die steeds een
levensbeschouwelijk, om dat beroerde woord maar even te gebruiken, standpunt
inneemt. Het is niet in de laatste plaats ‘morele’ poëzie. En zo wordt en werd die,
bij alle wisselende getijden in de Nederlandse dichtkunst na '45, eigenlijk niet door
anderen geschreven. Vijftigers, neo-realisten, nieuwe romantici, post-modernisten,
Einzelgänger als Kees Ouwens en Jacques Hamelink, bij geen van hen vind je
directe, persoonlijke engagementen met het leven zelf of de maatschappij. Er zijn
wel incidentele uitzonderingen in het onbetrokken klimaat, zoals sommige dwarse
politiek-maatschappelijke gedichten van de outsider J.P. Guépin, een aantal
psychologische gedichten van Judith Herzberg, een enkele uithaal van Ida Gerhardt
naar moderne, haars inziens moreel onaanvaardbare praktijken, maar een
dichterschap dat zo consequent in dienst staat van de persoonlijke opinie als dat
van Vroman, is in onze poëzie vrij zeldzaam.
Het is bij hem overigens niet zo maar een kwestie van een boodschap of twijfel
daaraan. Zijn engagement reflecteert een eigenschap die diep in zijn poëzie zelf is
verankerd, de waarde die hij aan woorden hecht. ‘Liefde, sterk
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[72] In 1957 logeerde Jaap Vroman (links) bij Leo en Tineke, die toen in Manhattan woonden,
414 West 121st Street. Jaap moest voor onderzoek naar de geologie van de Sinaï in New
York zijn, aangezien de onderzoekgegevens in Israël als geheim waren geclassificeerd. In
het midden Geraldine en Peggy, op de achtergrond ‘Tineke met rode sjaal’ (zie afb. 58).
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vergroot’ is bij alle mededelingen ook een poëticaal gedicht. En Vromans poëtica
vertoont een opmerkelijke overeenkomst met zijn stellingname in wijsgerig opzicht.
Aan de ene kant ziet hij de structuur van taal, aan de andere kant het schijnbaar
chaotische ik dat daarmee aan de slag gaat. Het overrompelend gemak waarmee
Vroman lijkt te dichten, zijn losse maar consequente gebruik van een structurerend
middel als rijm, lijken soms wel een automatisme. Ik ben ervan overtuigd dat het
taalmateriaal voor hem dan ook in hoge mate is ‘structuur waar ik verliefd op ben’.
Vergelijkingen tussen taal en natuurkundige of biologische processen komen bij
hem niet uit de lucht vallen; taal lijkt bij voorbeeld op een proteïnemolecuul:
‘En een proteïnemolecuul
is als een lang een overdreven
lang honderden letters lang
cursief geschreven
woord waarvan het grootste belang
soms ergens in het midden ligt
een woord is al een gedicht’

Zelfs in het geheimzinnige, door iets duisters als inspiratie aangeblazen proces van
het dichten ontwaart Vroman de laboratoriumsituatie. Aan de andere kant, op
macroniveau (vergelijk de menselijke handelingen zoals ze worden gespiegeld tegen
de automatismen van het lichaam) is daar zijn ‘ik’, de chaotische, sensibele, soms
door paniek bevangen persoonlijkheid. Heel in het begin van het gedicht vraagt hij
zich al af: ‘Hoeveel dichters zijn er die horen / bij hun eigen geluid?’ en hij laat dat
onmiddellijk volgen door een persoonlijke ontboezeming, waarin hij zijn eigen relatie
tot wat hij schrijft ter discussie stelt:
‘Ik hoor toch al moeilijk bij mijn taal
mijn vingers doen dat allemaal
ik staar naar hun transportbedrijf
gelegen tussen land en lijf
de dialoog van hand met bord
waardoor ik braaf gevoederd word
de tweespraak tussen hand en pen
waar ik het onderwerp van ben’
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Er wordt hier dus een afstand geconstateerd tussen het produkt en zijn maker, en
hoewel een cynicus mag vaststellen dat die uitspraak nog altijd tot het produkt
behoort en dus niet echt iets over de auteur hoeft te zeggen, lijkt hier een voor
Vromans poëzie fundamentele kwestie te worden aangesneden. Hoe verhoudt de
buitenpoëtische ‘ik’ zich tot de ‘ik’ binnen het gedicht? Een verhouding die te
vergelijken valt met die tussen schijnbaar onlogische, willekeurige menselijke
handelingen en hun natuurkundige, biologische structuur. Het schijnbare gemak,
de poëtische eenvoud, de glasheldere structuur van het werk van Vroman kan dan
ook voorzien worden van hetzelfde kapitale devies: ‘WAT LEEFT MAAR HEEL
EENVOUDIGLIJKT / IS VAN DICHTBIJ GECOMPLICEERD.’
De grootste complicatie voor taal is om gevoel adequaat te verwoorden.
Vergeleken met de doeltreffende, feilloze werking van het menselijk lichaam is taal
maar een krakkemikkig instrument. Iets fundamenteels als liefde kan het al niet
behoorlijk uitdrukken:
‘Liefde! Liefste waren er maar woorden
zo rechtstreeks en voorzichtig als die door de
proteïnen in ons neergelegd.
Soms lijkt het of het hoogste ondervonden
door zieken onuitspreekbaarder gezegd
erger gevoeld wordt in de zeer gezonden.’

Daarom slaat de titel van dit gedicht niet alleen op een onder de loep gelegd en
geanalyseerd biologisch macro- of microfenomeen, maar geeft ze in de eerste plaats
een dichterlijk probleem aan, de poging om iets uit te drukken, te weten ‘Liefde’, dat
er van dichtbij gezien zo heel anders en ingewikkelder uitziet dan we dachten.
Daardoor is ‘Liefde, sterk vergroot’ een poëtische detailstudie en tegelijk, bij al haar
openbare eigenschappen, een passend en intiem verjaardagsgedicht.
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[73] ‘Spookhuis’, 1957. Olieverf (75 × 55) door Leo Vroman.
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Kees Fens
De vlakbijste dichter
1

Soms kan ik er afstand toe krijgen. Als in de eerste twee strofen van ‘Lief water’ :
‘De winter was als een marmeren gang.
Verweg bewoog lichtgroen.
Mijn stappen kaatsten maanden lang
achter mij uit naar toen.’

De eindeloosheid van en ingeslotenheid door de winter. Ik zie een gang door een
oud huis, lopend van deur tot tuin, en het marmer verwijst zowel naar de kou als
naar de dood - beide worden door het woord ‘winter’ gerechtvaardigd. Ik zie ook
een smal lijkende straat tussen hoge huizenblokken, met wat naar het lijkt altijd
wijkend groen in de verte. Maar buiten zwijgt de echo, die in de tweede strofe zo
schitterend verwoord is, samen met de enorme leegte waarin die echo verdwijnt.
‘Toen’ is onbereikbaar geworden, behalve, misschien, voor het kaatsen van de
stappen, ‘morgen’ is het evenzeer. Zoveel hebben we natuurlijk geleerd, dat we
‘winter’ ook als een psychische toestand opvatten. Daaraan is een einde gekomen,
als aangegeven door de twee volgende strofen, die in vervulling herhalen wat in
2
leegte in de eerste twee is verwoord :
‘Nu loop ik in de zon te komen
om het jonge gras te aaien
het gras, de nieuwe paardebloemen
om te horen hoe de lome
wind mijn echo weg laat waaien
bijen zoemen bijna slapend’
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Bij deze strofen verdwijnt voor mij de in de eerste gewonnen afstand. Dat de ‘ik’
gedroomd heeft en nu bezig is te ontwaken - de halve droomwereld houdt zich nog
in de lichte loomheid van de slaap - zal duidelijk zijn. Wat is die afstand en waardoor
wordt ze in dit geval opgeheven? Laat ik een ander afstand scheppend voorbeeld
geven, uit de vroegste poëzie, de eerste twee strofen van de kleine, uit vijf gedichten
3
bestaande cyclus ‘Hilde’ :
‘Dit was een lachloos kind als vele meer;
altijd een wondergeziene blik,
een vreemde, heengeleefde blik
en onvolgroeibaar teer.
Doch een avond, toen buiten zweeg
en Hilde kwam nachtzeggen
was die blik weg en
de wieg was leeg.’

Er zijn hier in toon, woordgebruik en zinsbouw (de eerste regel) duidelijke
herinneringen aan de Gorter van Verzen. Herkennen door vergelijken, een nieuwe
tekst pogen te lezen als op doorzichtig papier waardoor allerlei andere vertrouwde
teksten heen schemeren, het is een misschien noodzakelijke, in elk geval vertrouwde
en zeker geruststellende wijze van lezen. Het is echter ook die afstandelijke die
interpretatie mogelijk maakt, want poëzie wordt met andere poëtische teksten
geïnterpreteerd, zoals het gedicht zichzelf ook in de poëtische traditie binnen
geschreven heeft. Opvallend aan Vromans poëzie is, dat ze geen verwijzingen geeft
naar andere poëzie, geen herinneringen aan andere. Kortom: herkenningen
ontbreken. De lezer voelt zich wat ontkleed, wat onthand ook, want van zijn
traditionele leesgewoonten ontdaan.
Wat laat de afstand toe in het eerste citaat? De mini-interpretatie heb ik ook hierom
gegeven: ze kan uitwijzen hoe vol traditionele elementen de regels, in elk geval de
eerste twee, zitten. Misschien moet ik het zo zeggen: ze nodigen uit tot het zichtbaar
maken van die traditionaliteiten, ze verleiden de lezer ertoe. De oorzaak daarvan
is de vergelijking in de eerste regel. De vergelijking heeft op zich een traditioneel
karakter; ze werkt vertrouwenwekkend en geruststellend bij de lezer. Ook haar effect
doet dat: ze haalt iets vertrouwds van buiten het gedicht naar binnen, betrekt twee
uiteenliggende werelden zo nauw op elkaar dat ze zich aan elkaar gaan uitleveren.
Ieder is haar enkelvoudigheid kwijt. Men kan het ook omgekeerd zeggen: ze geeft
een opening naar buiten en daarmee een handreiking aan de lezer. Ook de
vergelijking maakt de interpre-
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[74] Op 22 september 1958 promoveerde Leo Vroman aan de Rijksuniversiteit van Utrecht
op het proefschrift Surface contact and thromboplastin formation. Paranimfen waren Tineke,
‘uit zijn romans’ (links) en mevrouw Titia Rutten-Kooistra ‘uit De Bilt’.

[75] Van 1958 tot 1961 was Leo Vroman werkzaam op het Department of Animal Behaviour
van The American Museum of Natural History te New York. Hij onderzocht daar de
fysiologische aspecten van de effecten van vroege ervaringen op de aanpassing aan stress
bij ratten. Deze foto is in 1959 gemaakt door Charlie Tobach.
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tatie, die zelf een vergelijking is, mogelijk. Ik heb er niet alle gedichten van Vroman
op nagelezen, maar veel vergelijkingen ben ik in zijn poëzie niet tegengekomen.
Wellicht is de afwezigheid ervan essentieel voor zijn poëzie en voor de
onmogelijkheid tot afstand nemen die ik erbij ervaar.
De verwijzing en de vergelijking, die beide het gedicht binnen een literaire traditie
halen, kunnen het vers verstevigen, maar ook verstenen. Het woord legt zich in
andere literaire betekenissen van het woord vast of krijgt die vastheid middels relaties
met andere woorden, in de vergelijking bij voorbeeld. Voor metaforen kan soms
hetzelfde gelden; voor het rijm evenzeer: twee woorden raken hun zelfstandigheid
kwijt in accentuering van klankgelijkheid die een betekenisgelijkheid moet suggereren.
Waar oorspronkelijkheid aangewezen kan worden, heeft de ontsnapping aan elke
dreiging tot verstening plaatsgehad. Hoeveel onbezwaarde woorden houd je aan
een gedicht over? Ik denk dat het aantal daarvan mede de kwaliteit van het gedicht
bepaalt. Dichten is ook het woord zijn ontelbare vooral literaire verplichtingen afleren.
Wie dicht, moet het vanaf de eerste regel tegen de hele poëzie opnemen.
Wat is verstening? Het verdwijnen van het woord in een of meer vastliggende
betekenissen. Wat is versteende poëzie? Die poëzie die niet met woorden maar
met de betekenissen ervan geschreven wordt. Of die poëzie die alleen in
betekenissen gelezen wordt. Ideale poëzie voor de interpretator, want hij is een
ontdekker of ordenaar van betekenissen. En hoeveel verwikkelder of gelaagder die
zijn, hoe dankbaarder zijn werk. Het kan niet ontkend worden dat de interpretator
om zichzelf te bewijzen bij voorbaat van betekenissen uitgaat en dus al een
verstening uitvoert. Daarmee ook schept hij de afstand die zijn werk mogelijk maakt.
‘De winter was als een marmeren gang.’ Dat is voor hem geschreven. De regel ‘om
het jonge gras te aaien’ helemaal niet. De een is gekleed door de traditie, de ander
is kaal. De een is een regel vol betekenisvolle woorden, die samen een meervoudige
betekenis scheppen, de ander is een enkelvoudige regel bestaande uit woorden.
In de waardering heeft de tweede het veel moeilijker dan de eerste, want hij heeft
geen herkenningspunten, die de mogelijkheid tot ontpersoonlijking bieden. In de
tweede is de dichter veel dichter bij.
Vijftig jaar geleden vertrok Leo Vroman uit Nederland. Definitief, zoals later bleek.
Hij nam zijn taal mee. En daarmee zichzelf. Vandaar ‘zijn’ taal. Hij liet vaderland en
moedertaal achter. Die moet hem langzamerhand een vreemde taal zijn geworden.
Het gedicht ‘Halftalig’ uit de in 1983 verschenen bundel Avondgymnastiek geeft het
4
te verstaan. Ik citeer er hier enkele strofen van :
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[76] In oktober 1961 hernamen Anton Koolhaas (tekst) en Leo Vroman (tekeningen) hun
samenwerking aan een Stiemer-strip. Tussen 14 oktober 1961 en 17 augustus 1963 werd
Stiemers strubbelingen in de Volkskrant gepubliceerd. Dit is een illustratie uit de aflevering
van 25 oktober 1961.
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[77] Illustraties van Leo Vroman uit Manke vliegen (1963). Zie Gedichten 1946-1984, p. 358
en p. 359.
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‘Wat schuilt er nu nog allemaal
onder mijn dikke moedertaal?
Mijn mond waagt zich nooit open want
mijn tong baadt zich - of baadt zich niet
in het losgewoeld gebied
van mijn oude binnenland,
ik praat zoals ik bijna hoop
engels met een groenig waas
van bejaarde goudse kaas
en met iets wrangs van appelstroop.
Wat schuilt er dan nog allemaal
onder mijn dikke moedertaal?
Daar waar een bezemsteel behoort
in een donkere mondhoek staat
mager als een ruggegraat
nog steeds het kerkelijker woord,’

Zo zie je na een halve eeuw het ouderlijk huis terug. Het is niet gewaagd te zeggen
dat Vroman al in zijn oudste poëzie, die nog in Nederland geschreven is, zijn
moedertaal kwijt was. Wat waarschijnlijk in die vooroorlogse en direct naoorlogse
jaren als een wat vrijmoedig dichterlijk, misschien ook wel zo vreemd taalgebruik
werd gezien dat het de betiteling ‘surrealisme’ meekreeg, blijkt voor de lezer die nu
met duizenden woorden van Vroman op schoot zit, het eigen Nederlands van de
dichter te zijn, een taal waarin de woorden zich uit de dikke betekenislaag hebben
losgemaakt en in hun enkelvoudigheid verstaan willen woorden. Het gedicht ‘Hierna’,
5
zeker meer dan vijftig jaar oud, kan het bewijzen :
‘Jouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout
dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft.
Wat moet dat worden als mij, jong of oud,
God zegent en van mijn verstand genezen heeft?
Wanneer mijn vliezen zijn vergaan
met het vergaan der jaren
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en jouw bedeesde mummie in mij laten staan,
dierbare?
Ik ben geen wolk, ik kan niet wenende ontzijnd,
gebeurloos deze werkelijkheid ontsnappen.
Mijn dood is zichtbaar zijn, dat duidelijk verdwijnt
en waarop velen mij te hunner tijd betrappen.’

Bijna alle woorden eruit zijn onbelast gebleven, en dat is, als we de paar neologismen
even buiten beschouwing laten, voor woorden uit een gedicht na zovele jaren uiterst
ongewoon. De taal is niet door omstandigheden van buiten gerijpt. (Vroman heeft
zelf verteld, dat hij voor de oorlog gedichten opstuurde aan De Gids. Hij kreeg ze
terug met een briefkaart van de toenmalige redacteur, H.T. Colenbrander. Die
adviseerde de jonge dichter de verzen te laten rijpen. Daarmee vroeg hij het
onmogelijke van die gedichten.) De taal van Vroman hecht zich niet aan wat
voorafging, en wat erop gevolgd is in het werk van talloze andere dichters wordt er
niet in zichtbaar. De verzen lijken zich te houden buiten de geschiedenis van de
taal en van de Nederlandse poëzie. Maar wat het treffendst is: de dichter zelf is over
die vijftig jaar heen de taal als in dit gedicht gebruikt, trouw gebleven. Lees zijn
laatstverschenen bundel Dierbare ondeelbaarheid en onthoud daaruit vooral twee
regels uit het laatste gedicht ervan: ‘Besta ik in het algemeen? // Ik ben veelvuldig
6
en alleen’ . Hoe kan hij bij deze soort poëzie, die niet in betekenissen is geschreven,
maar in woord wezentjes gestalte krijgt, in het algemeen bestaan? Het algemene
ontstaat uit verwijzingen, vergelijkingen, metaforen, uit verzamelingen verstenende
betekenissen. De dichter is inderdaad veelvuldig, in honderden gedichten, maar
wel alleen. En hij is zeker veelvuldig hierin, dat we vandaag niet meer lijken op onze
naamgenoot van gisteren.
De vroegste poëzie van Vroman rijmt, dat was toen zo gewoon dat het bijzondere
effect ervan niet onderkend zal zijn; zijn poëzie is blijven rijmen. En dat is zo
ongewoon dat de bijzonderheid ervan nog steeds weinig helder is. Vroman heeft
zich in zijn poëzie, die vaak over poëzie gaat - hoe kan het anders als je vege lijf je
7
taal geworden is - enkele keren over het rijm uitgelaten. In ‘Over de dichtkunst’ , dat
een ‘lezing met demonstraties’ is, veroorzaakt hij vrijwel meteen aan het begin een
kettingbotsing van rijmen. En ‘twee nichten’ hebben die op hun geweten, althans
het woord waarmee Bé en Heleen worden aangeduid. Het woord ‘nichten’ roept
haast vanzelf een taal en daarmee een verhaal op, dat helemaal niet over de twee
gaat. Zo makkelijk en moeilijk is rijmen. In de eerste reeks ‘Verspreide gedichten’,
opgenomen in de verzamel-
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[78] Leo Vroman en research-assistente Ann Adams aan de slag met de ellipsometer, een
door Leo Vroman aangepast onderzoeksinstrument, waarmee de dikte van door bloedplasma
afgezette eiwitten op oppervlakten kan worden gemeten. De foto is in april 1963 genomen
in het Veterans Administration Hospital in Brooklyn, New York. Leo zou vierentwintig jaar
met Ann Adams samenwerken. Van 1961 tot eind 1986 was hij werkzaam op het V.A. Hospital.

[79] Peggy, Tineke en Leo Vroman in 1963 op het metrostation Neck Road, vlak bij Leo's
huis in Brooklyn, 2365 East 13th Street.
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bundel Gedichten 1946-1984, staat het vers ‘Hoe moet ik schrijven?’ en daar tracht
de dichter ter plaatse de strijd tussen het vrije en het gebonden, dat is rijmende vers
te beslechten, ten gunste van het laatste hoe moeilijk dat ook is, want voor elk woord
dat een rijmwoord vraagt meldt zich een hele bende, vliegen lijken het wel, die
weggemept moeten worden. Het woord mag niet alles voor het zeggen krijgen. Er
staan wat bizarre fragmentjes in de tekst; de conclusie van de dichter is, dat ze veel
gekker geklonken zouden hebben als ze niet hadden gerijmd. Het rijm veroorzaakt
bij Vroman dus kennelijk een zekere werkelijkheidswaarde: binding in klank ontneemt
aan het verbondene - en dat is meer dan twee woorden, het gaat om hele
mededelingen, het rijmwoord veroorzaakt nu eenmaal ook een rijm tussen alle niet
in klank gelijke woorden van twee versregels, het rijmwoord veroorzaakt een
achterwaartse kettingreactie - toevalligheid of bizarheid.
En toch. Wie Vromans verzen aandachtig leest, kan ontdekken dat de rijmwoorden
vaak niet alleen uiterst ongewoon zijn, maar ook dat ze weigeren met elkaar
vertrouwd te raken. De twee leveren niet, als in het traditionele rijm, ieder iets in,
ze smelten niet zoet samen tot een nieuwe betekenis. In de poëzie van Vroman
accentueren de rijmende woorden, juist door hun rijmklank, hun eigenheid. Beide
blijven enkelvoudig; het rijm is er niet als een demonstratie van verwantschap, maar
als een bewijs van vreemdheid. Het is even bijzonder als bewonderenswaardig te
zien hoe de woorden zich, ondanks de opdringerigheid van hun rijmklanken, weten
te handhaven. Als eigenwijze wezentjes, die weigeren in andere woorden en daarmee
in betekenissen te verdwijnen. Vroman blijft niet verrassen door de ongewoonheid
van zijn rijmen, maar door het ongewone, tegen de poëzie-traditie ingaande effect
ervan. Hij rijgt eerder dan dat hij rijmt.
De afwezigheid van het tradionele rijmeffect is voor zijn poëzie even kenmerkend
als de afwezigheid van verwijzingen en vergelijkingen. Ook zijn rijmen hebben geen
voorgeschiedenis en literaire afloop naar deze tijd toe. Alles lijkt erop gericht het
woord het maximum aan zelfstandig leven te geven. Hij is, dat zal duidelijk zijn, een
woord-dichter, geen betekenisdichter. Alleen de taal is zijn materiaal. En die moet
onbelast blijven, die mag niet tot betekenissen stollen, wil het dichten geen doden
worden. De taal moet blijven vloeien wil ze levend blijven.
In de eerste reeks ‘Verspreide gedichten’ staat een klein vers dat ‘In veertien boeken’
9
heet :
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[80] Omvouwtekening (‘cadavre exquis’; 28 × 21,5) van Leo Vroman en zijn beide dochters
Geraldine en Peggy, ± 1964.
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‘In veertien boeken verstenen
even beneden mijn naam
ook mijn woorden-wijs mij degene
die nu iemand op doen staan,
de gordijnen traag openen, het raam,
om eindelijk! weer eens graag
te lachen, naar buiten te gaan?
desnoods met de kop omlaag.’

Het kan niet toevallig zijn, dat dit gedicht gezelschap krijgt van het volgende, dat
10
‘Goed werk’ heet :
‘Goed werk: water worden,
wortels van planten intrekken
trekvogels vullen met groen,
groeten doen naar beneden;
ach, ik zal dood wel tevreden
en vreselijk veel moeten doen.’

Dood, dat is pas leven. Water geworden, heenstromend, de aarde laten groenen
en de lucht bevolken en boven enkele werelddelen groeten laten vallen. De dode
blijft in beweging, want het proces gaat door. Wat houdt de dode ook allemaal niet
in beweging. De dood-wens lijkt mede geïnspireerd door het dicht-tekort. Want de
verzen dreigen te verstarren, tot dode taal, misschien kan zelfs gezegd worden tot
literatuur. En het is onvermijdelijk dat de naam in de verstening gaat delen. In de
traditie gelezen zou dit vers naar een toekomst achter de dood verwijzen, het
gevreesde sterven van het werk en het alleen nog resten van de dode naam. Bij
Vroman is het versteningsproces al begonnen, het is het gedrukte woord eigen, een
gegeven dat ook in enkele andere gedichten aanwezig is, onder meer in een vers
11
dat in zijn grote bekendheid zijn eigen inhoud lijkt te ontkennen: ‘Voor wie dit leest’ .
Bloed mag inkt worden en het dichten niet te stelpen zijn, de inkt stolt en sterft. En
daarmee de dichter. Maar wat het ergste is en wat de vergeefsheid van het hele
dichten lijkt aan te geven: in tegenstelling tot de water geworden dode brengt de
dode tekst niets meer in beweging, tenzij de interpreterende lezer, maar die gaat
niet naar buiten op het woord, maar verdwijnt steeds dieper in die versteende tekst,
zelf fossiel wordend. Het gaat de dichter kennelijk om de directheid van het woord,
de lichamelijke uitwerking ervan ook, het gaat hem om levende nabijheid, niet om
verstarde afstand. Het gaat hem misschien vooral hierom: de lezer moet de
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[81] Het gezin Vroman bewondert, terug in Brooklyn, de oorkonde behorende bij de P.C.
Hooftprijs 1964. Links Peggy, rechts Gerry. De foto is gepubliceerd in Sunday News van 13
juni 1965. Foto The News/Dan Sforza.

[82] Op een avond in 1965 ter ere van Simon Carmiggelt in het Nederlands Informatie
Centrum te New York. V.l.n.r.: Jo Spier, F. Springer en Leo Vroman. Leo schreef achter op
de foto: ‘En nu blijven we eeuwig zo staan.’
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werkelijkheid even fysiek en ook ontroerend ervaren als de dichter dat doet. De
dichter wil geen ideeën overbrengen, geen woordreeksen tot betekenissen en
daarmee tot abstracta laten vastgroeien, hij wil de door hem beleefde werkelijkheid
- en daar hoort die van de droom en de fantasie ook bij - naar de lezer overbrengen.
Hij is niet alomtegenwoordig, maar hij kan overal zijn door de woorden, met alle
genoemde risico's en gevolgen van dien. Vroman is dichter uit noodzaak, omdat hij
niet met iedereen persoonlijk en lijfelijk intiem kan zijn. Voor een enkeling - en de
naam Tineke valt hier onvermijdelijk - is hij Leo Vroman, voor alle anderen kan hij
niet meer dan Vroman zijn en dat is zijn taal. En dat heeft niet alleen als gevolg dat
veel verzen duidelijk een gericht karakter hebben, op het opdringerige af, hij is de
vlakbijste dichter die ik ken, maar vooral dat zijn taal zo persoonlijk mogelijk moet
zijn. En dat betekent dat ze niets aan de literatuur mag verliezen. Het woord is alleen
van hem. Vandaar de afwezigheid van die afstand wekkende karaktertrekken zoveel
andere poëzie eigen. Literair is Vroman de meester van het naakt: alles is eraan
gedaan of alles is nagelaten om het woord zo bloot en enkelvoudig mogelijk te
houden. Als ik aan bloed-inkt denk voor het dichtproces, kan elk gedicht als een
bloedmonster van de dichter beschouwd worden. Herken lezer, je bloedverwantschap
met de dichter en door hem met zijn wereld en bestaan. Dichten is op zijn minst
deelgenoten trachten te werven.
Wat is het beste bewijs van bloedverwantschap? Als je de wereld gaat zien of
ervaren als de dichter. Dat betekent dat je bijna alles om je heen tot leven ziet
komen. Er bestaan geen dingen meer, alleen levende wezens en wezentjes. Ze
hebben bij alle individualiteit veel gemeenschappelijk, zoals dat voor de woorden dit ten overvloede - ook geldt. Het is, en dat hangt duidelijk met de fysieke kant
ervan samen, vooral een wereld zonder overdrachtelijkheid. De dingen betekenen
alleen zichzelf. Of verwijzen naar andere dingen in hen. Maar ze worden nooit
symbool of beeld van, laat ik zeggen, een hogere waarde. In de wereld van Vroman
bestaat trouwens geen lager of hoger, hoogstens graden in intimiteit en dichtbijheid.
Er is evenmin een standsverschil tussen leven en dood. Ook de woorden kennen
geen hiërarchie, wat bij afwezigheid van overdrachtelijkheid begrijpelijk is. Het woord
is niet zijn historische of mogelijke dichterlijke betekenis, maar zichzelf waard. Het
is nooit op zelfverheffing uit. En, waarschijnlijk het belangrijkste: ook tussen dichter
en lezer is geen hiërarchie; de taal maakt het onmogelijk.
Het zal duidelijk zijn dat de zeer rechtstreekse, hoewel allerminst raadselachtige,
dichter Vroman rechtstreeks verstaan wil worden. Je moet bij het lezen wel heel
goed naar de woorden kijken, om elke verdichting en dat is
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[83] In 1967 publiceerde Leo Vroman Blood bij The Natural History Press van The American
Museum of Natural History. Dit boek werd rijkelijk door hem geïllustreerd. Op deze tekening
3

(Blood, p. 23) drupt Leo 1 cm bloed in een vlecht van glaswol en jeukpoeder dat hij in een
buisje met een zoutoplossing van 37°C heeft gehangen.

[84] Illustratie uit Blood (1967; p. 32) ‘quite peeved’, dat wil zeggen ‘nogal geïrriteerd’. De
proef wil niet erg lukken. Blood werd in 1968 als Bloed in het Nederlands gepubliceerd.
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verstening te voorkomen. Wie goed kijkt ziet de schellen van de woorden vallen en
daarmee van de werkelijkheid. Onthutsend bloot ligt die daar, niet ontluisterd, maar
juist als een nieuw wonder. Men leze slechts het gedicht ‘De mens bestaat (a) uit
12
cellen’, uit de bundel Nieuwsgierig. Het begint zo :
‘Een vers geopend lichaam leert
hoeveel meer goed is dan verkeerd.
Organen glanzen als in lust
en leven door elkaar gekust.
Daar vindt wie kijkt in wie verteert
een onrustbarende rust.’

Misschien zijn deze regels in enkele opzichten typerend: de directheid, al meteen
in de eerste regel. Het ontdekken van de liefde, in dit geval tussen de organen: door
elkaar geklutst worden door elkaar gekust. Maar Vroman lijkt in alle dingen intimiteit,
onderlinge liefde te ontdekken. Het is nog sterker: de liefde is voorwaarde, alleen
door elkaar gekust kunnen de organen leven. Wie altijd liefde ontdekt, moet zelf
heel veel liefhebben. Hoop op ontdekking van de liefde drijft de dichter bij zijn
waarnemingen, verwoording van liefde doet hem dichten; hij houdt van elk woord
afzonderlijk, het is uit zijn taal, uit hem vrijgemaakt, door hem gestreeld en
vrijgegeven voor de lezers. En hij hoopt op hun liefde voor die woorden, die weer
liefde is voor zijn taal en dus voor de dichter. Vroman houdt nu al meer dan een
halve eeuw een circulatieproces van de liefde in stand. Over de oceaan heen, bijna
alle tijd. Dat is de vorm van zijn dichterschap. En die is er dus allerminst een van
de afstandelijke soort. Alles wat afstand schept, laat hij in zijn poëzie niet toe. Hoe
kan het anders waar hij er zelf wil zijn en alle aspecten van zijn poëzie tot hem en
zijn activiteiten terug te brengen zijn. De poëtica van Vroman is Leo Vroman.
De gedichten van Vroman blijven levensgroot. Zijn laatstverschenen bundel, Dierbare
ondeelbaarheid, bewijst het opnieuw. Misschien kan de ervaring met een gedicht
eruit het bovenstaande verhelderen of het algemene verbijzonderen. Ik herhaal wat
ik eerder schreef en met wie beweert dat alles hetzelfde blijft, ben ik het terstond
eens. Ik vind het ook en daarom schrijf ik mezelf over.
Wie aandachtig leest, ziet steeds meer woorden in parallelliteit of tegenstelling
elkaar vinden en vervolgens in elkaar overgaan: het gebeurt vanaf alle afstanden,
van dichtbij als bij twee elkaar opvolgende regels, van veraf als bij de eerste en de
laatste regel. Ten slotte blijkt elk woord de echo van alle andere; de rangorde tussen
geluid en echo is daarmee opgeheven. Je kunt het gedicht
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[85] Leo Vroman onderzoekt - het is 1967 - in het laboratorium van het Veterans
Administration Hospital hoe proteïne zich gedraagt op oppervlakten. Het onderzoek zal
uitmonden in het artikel ‘Surface film pressure recording system’, dat hij in samenwerking
met S. Kanor en Ann Adams publiceerde in The Review of Scientific Instruments, februari
1968, p. 278-279.

[86] Opnamen voor Voorgrond, achtergrond, 1969. Toneelstuk met film, in drie bedrijven
door Leo Vroman. De man met pet en zonnebril is filmregisseur Erik Terpstra. Foto
Cinecentrum.

Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman

150
alleen nog kijkend door de oogharen scherp krijgen. Het blijkt een tot barstens toe
geladen bijna niets. De dichter laat de boel ontploffen in een vers, de lezer draait
de film terug; op het moment dat de vlam de lont nadert, stopt hij. Verder terug kan
hij niet. En hij begint opnieuw te lezen. En weer wordt het gedicht een lijnenspel
van woordrelaties, tot het punt bereikt wordt dat ineens alle lijnen verdwijnen. De
woorden hebben elkaar omsloten. Er is geen afstand meer.
Elke gedachte of fantasie over het gedicht, over zijn structuur of de opheffing
daarvan, de werking, de effecten van de delen, de verhouding tussen vers en lezer,
die twee hopelijk communicerende vaten, kunnen door gedichten niet zozeer worden
gelogenstraft, ze krijgen geen kans meer, ze worden misschien wel watschamel bewaar ze maar in het vriesvak van het geheugen voor slechtere tijden. Een goed
gedicht verliest het vaak van elke speculatie of theorie.
Als een dichter aan het einde van een vers uitroept: ‘O God ik ben zo gek op
iedereen’, hoeft er nog geen reden te zijn, gedachten voorlopig in voorraad te houden.
Maar als dat de ene regel wordt waartoe bijna alle andere zijn terug te brengen,
wordt het al veel moeilijker. Als de lezer echter door de verzen tot dezelfde uitroep
gebracht wordt, is het onmogelijk. De taal maakt dat er iets lijflijks met je gebeurt,
waardoor je de taal weer vergeet. Ik ga van de mensen houden, van de materie,
van de tijd en de tijdelijkheid, van de levend geworden want met mensen verkerende
dingen. De dichter wil kennelijk naar de dierbare ondeelbaarheid van dichter en
lezer. Vroman doet je vergeten dat je gedichten leest. Wat in het gedicht ‘Ware
liefde’ tussen man en muis gebeurt, gebeurt tussen dichter en lezer. De eerste twee
13
strofen :
‘Wat was dit opeens een levend huis
toen ik zag dat het vlekje van zopas
geen werkelijk gezichtsbedrog was
maar een voortvliegerige muis!
Wat was de doos computerpapier
met de stapel boeken waar die naast staat
toch opeens een hele dorpsstraat
met zijsteegjes voor het pootjesdier!’

Zo'n woord ‘pootjesdier’, daar houd ik van. Een muis wordt een soortgenoot, maar
hij verliest niets van zichzelf. Is een muis veel meer dan de snelheid die hij op zijn
pootjes haalt? Hoe vluchtig moet de relatie blijven, maar hoe innig is ze,
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gezien de taal van dit gedicht. Van de muis wordt gezegd, dat hij altijd zo'n haast
heeft; van de liefde van de dichter lijkt hij niets te willen weten. De dichter hunkert
naar de muis! Zeven dagen duurt de relatie, voor het grootste deel een verlangen
naar een relatie. In de vierde strofe staat het begin van het einde:
‘Na drie dagen kwam de vierde dag
als eerste dat ik haar niet zag.
De verwarming was aan. De kamer heet.’

Het gaat verkeerd. Op de zesde dag ‘rook een hoek helaas / naar hazewol met
schaamtekaas’; wat een prachtige woorden om het mislukkend pogen, de relatie te
bestendigen, aan te geven. Maar hoe dierbaar wordt de muis. Zo sluit het gedicht
af:
‘De zevende - wat weten wij
van onze naasten en van mij
of waarom ik zo akelig veel
hield van dat propje grijs fluweel
Ik ben geen reus meer en de doos
die naast de stapel boeken staat
is ook al sinds een hele poos
terug in zijn oud formaat’

Ook hier is de zevende dag een rustdag, alleen: alles is voorbij, er lijkt niets gebeurd.
En de schepping is voorbij. Ik verdenk de muis van genegenheid. Wat weet de
dichter van de muis? Wat weet de dichter van de lezer? Het gedicht: een stukje
schaamtekaas, neergelegd om ons te lokken. Is alles voorbij als het gedicht voorbij
is? Voor de dichter misschien. Hij kan ons niet bereiken. Maar voor de lezer niet.
Maar meer dan terugpiepen kan hij niet. Hij denkt aan de muis, hij denkt aan de
dichter, hij denkt aan hun liefde en houdt van beiden en van alle onmogelijke liefdes.
O God als ik maar de juiste muis ben geweest voor die even levensgrote dichter.
Mijn gepiep zou het moeten bewijzen.
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[87] Twee pagina's uit Leo Vroman, Agenda uit het jaar 2000, ook wel aangeduid als Sdsi
‘Boek’ pfhpfa (Amsterdam 1968).

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Leo Vroman. Gedichten 1946-1984. Amsterdam 1985, p. 751.
Idem, p. 751.
Idem, p. 30.
Idem, p. 925.
Idem, p. 29.
Leo Vroman. Dierbare ondeelbaarheid. Amsterdam 1989, p. 68.
Gedichten 1946-1984, p. 239-264; de nichten staan op p. 240.
Idem, p. 582.
Idem, p. 549.
Idem, p. 550.
Idem, p. 100.
Idem, p. 759.
Dierbare ondeelbaarheid, p. 22.
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Gerrit Willems
Nóg een wereld. De tekeningen van Leo Vroman
1
De gedichten van Leo Vroman hebben een groot publiek. Sommigen van zijn lezers
weten misschien ook nog dat hij belangrijk wetenschappelijk werk verricht. Als
tekenaar is Vroman vrijwel onbekend.
Toch heeft Leo Vroman zijn leven lang getekend. In Gouda, als klein jongetje,
tekende hij al veel en later op de hbs maakte hij er werk van om zijn schoolschriften
1
uitbundig te versieren. Toen hij in 1932 in Utrecht ging studeren vestigde hij meteen
de aandacht op zich met zijn tekeningen. Een jaargenoot, Pier Pennings, herinnert
zich nog het opgewonden groepje dat op de slotavond van hun groentijd bij de
studentenvereniging Unitas, rond Vroman samendromde. Terwijl iedereen nog wat
onwennig en verlegen rondliep, vermaakte Leo Vroman zijn medenovieten door
karikaturen van ze te tekenen.
Jaap Vroman, die ook in Utrecht studeerde, had zijn vrienden, onder wie A. Alberts
2
en A. Koolhaas, de komst van zijn getalenteerde jongere broer al aangekondigd.
Mede door deze vrienden werd Leo Vroman al vlug betrokken bij het studentenblad
Vivos Voco, waarin niet alleen zijn eerste gedichten verschenen maar ook zijn eerste
illustraties. Voor de jaarboeken van Unitas tekende hij eveneens illustraties en
vignetten (ill. 13-15; 21-25) bij de verslagen van de verschillende faculteiten en
verenigingen. Voor de toneelvereniging ontwierp hij affiches (ill. 9) en decors. De
decors voor de Nederlandse première van Ubu roi onder regie van zijn vriend Anton
Koolhaas, kregen zelfs enige bekendheid. Met twee medestudenten maakte hij
wandschilderingen op de muren van het sociëteitsgebouw van Unitas. Die zijn
jammer genoeg weer onder een laag verf verdwenen. Landelijk bekend werd hij
met de strips ‘Stiemer en Stalma’ en ‘Stiemer stevent naar Wallekant’ waarvoor hij
tekeningen maakte bij teksten van Koolhaas (ill. 27). Ze verschenen vanaf 1937 in
de NRC, die er later premieboekjes van maakte om abonnees mee te werven. De
strips verschenen zelfs in verschillende buitenlandse jeugdtijdschriften. Tot een
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boekuitgave van Stiemer en Stalma kwam het pas in 1957, Vroman maakte er
nieuwe tekeningen voor. Voor de kinderpagma van de NRC tekende hij vanaf 1937
ook elke week een aapje in steeds een andere pose en voorzien van een grappig
onderschrift (ill. 16 en 17).
‘Veeltekenaar’ Vroman, zoals een andere vriend uit die tijd, Max de Jong, hem
3
noemde moet daarnaast nog een gevarieerde en moeilijk te benoemen produktie
hebben gehad: ‘wilde fantasieën’ volgens Koolhaas, ‘Braque-achtige tekeningen’
naar de mening van Wouter Paap, terwijl H. Lodewick aan kindertekeningen werd
4
herinnerd. Van dit werk is tot nu toe weinig teruggevonden: twee pentekeningen
met waterverf uit een serie met paardjes (ill. 11), een aquarel uit een serie
gefantaseerde balletkostuums (ill. 12) en een zelfportret als Christus, dat als
huwelijkscadeau voor Pennings, toen dominee te Wamel, bestemd was.
Zoals bekend vluchtte Vroman toen de oorlog uitbrak via Londen en Kaapstad naar
5
Nederlands-Indië. Hij nam zich voor om er als boekillustrator te gaan werken. Op
de boot van Kaapstad naar Batavia was weinig te beleven ‘en ging ik maar weer
tekenen,’ schreef hij daarover later. ‘Ik zorgde voor Winnifred [iemand die hij in
Kaapstad ontmoet had] door een tekening voor haar te maken van mijn eigen vuist
met een wanhopige jonge man daarop, de enige twee modellen die zich geduldig
6
voor mij uit bleven drukken.’ Tot in zijn meest recente tekeningen zijn dit veel
gebruikte modellen gebleven.
In Nederlands-Indië kreeg hij inderdaad opdrachten voor illustratiewerk. Op 31
januari 1941 schreef hij aan Jan Greshoff: ‘Ten slotte ben ik zo gelukkig weer 2
opdrachten te hebben gekregen: illustraties (6, paginagrootte) voor “Zwerftochten”
(ill. 33), en omslag en ill. van een kinderboek (Joop en Juul's grote vondst door
7
Hooykaas)’. In dezelfde briefliet hij Greshoff weten dat hij iemand had ontmoet die
kinderboeken schreef en een illustrator zocht. Behalve kinderboeken illustreerde
8
hij een merkwaardig boek over Hitler (ill. 34). En hij begon aan nieuwe strips. Voor
het blad Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld tekende en schreef hij de strip
‘Het geheimzinnige avontuur van Totty de Sphinx’ over een sfinx-meisje dat op
Tineke moest lijken (ill. 39). Het Indisch Weekblad plaatste ‘Sophie’, een stripfiguur
waarvoor een oude gekko model stond (ill. 36). Vroman had dit beestje een tijdlang
achter de glazen deuren van zijn boekenkast in leven gehouden met sprinkhanen,
maar de gekko stierf, ‘zodat ik hem kon villen en zijn spierstructuur kon gebruiken
9
om een karikatuur van te maken, die met een wandelstok liep, de stakker’. Voor
datzelfde blad maakte hij ook weer grappige tekeningetjes met onderschriften, onder
andere van het figuurtje ‘Baby’ (ill. 35). Zijn produktie voor het Indisch
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[88] Een feestje thuis in Brooklyn, 1973. Geraldine is in 1971 naar Engeland verhuisd en
komt logeren. V.l.n.r.: Geraldine, Leo, Tineke, Leo's moeder en Peggy. Links op de
achtergrond het zelfportret ‘Verzinkend in papier’ uit 1955 (zie afb. 69).

[89] Vroman maakt met zijn moeder en Tineke (links) een wandeling langs de zee op Coney
Island, niet ver van zijn huis (± 1975).
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Weekblad was groot. Hij kreeg de ruimte voor nog een aantal rubrieken, waarin hij
zijn woord- en beeldgrappen kwijt kon, zoals ‘Stoute streken met de tekenstift’ (ill,
38), ‘Karakters in oorlogstijd’ (ill. 37) en een rubriek over vreemde dieren onder de
titel ‘Nuttige dieren die niet bestaan’.
In de Japanse krijgsgevangenkampen bleef hij tekenen en hij maakte er zelfs
houtsneden. De houtsneden vervaardigde hij uit blokken die uit een drempel van
een van de barakken waren gezaagd. Ze verschenen als illustraties in Onschendbaar
domein, een verzamelbundel met poëzie van Nederlandse dichters, die in een
oplage van vijftien in het kamp werd uitgegeven. Vroman leverde zeven illustraties
10
(ill. 42).
Van de tekeningen zijn alleen nog herinneringen bewaard. Rob Nieuwenhuys
herinnerde zich twee zelfportretten. Een waarbij op Vromans schouder een soort
hagedis zat die sprekend op hem leek: ‘Zelfportret met jonge boomgnapfer’ en een
waarin zijn gezicht in een reflector weerspiegeld werd. Nieuwenhuys, die een tijdlang
in hetzelfde kamp verbleef als Vroman, herinnerde zich ook: ‘Behalve dat hij veel
tekende, ontwierp hij een nieuw kaartspel, een nieuw ganzen bord, een prentenboek
11
met gekke dieren, [en] een ander kinderboek over emigrerende kinderen, [...]’
De kampdagboeken van Leo Vroman hebben de oorlog wél overleefd. Ze zijn
geïllustreerd met portretten van kampgenoten en bewakers, tekeningen van bloemen
en dieren, plattegronden en kleurige menu's. Ook plakte hij er allerlei documenten
en notities in (ill. 41 en 43-46).
Op 29 maart 1946 schreef Vroman, die dan uit krijgsgevangenschap bevrijd is en
al enkele maanden in New York zit, aan Greshoff: ‘Ik blijf hier [...] vermoedelijk
ongeveer permanent, word wellicht zeer binnenkort gedemobilis- en immigreerd en
ga leven van tekenen en schrijven, aangezien biologie hier nauwelijks betaald en
gedaan wordt.’ En iets verderop in dezelfde brief: ‘Ik heb pas een kinderboek gemaakt
met tekst voor de ouders. De platen zijn van opgeplakt geknipt gekleurd papier. De
12
uitgevers moeten nog gevonden worden.’ Hij probeerde ook ‘Totty’ ‘Sophie’ en
‘Baby’ uitgegeven te krijgen, wat hem niet lukte. Wel verschenen er al vlug tekeningen
in het Nederlands/Amerikaans tijdschriftje The Knickerbocker Weekly. Hij maakte
cartoons voor verschillende Amerikaanse tijdschriften en kranten (ill. 51), en hij
13
illustreerde een boek over de atoombom.
Door tussenkomst van zijn oom Snapper, die in New York woonde en bij het
Mount Sinai Hospital werkte, kreeg Vroman de gelegenheid om in de Verenigde
Staten wetenschappelijk werk te gaan verrichten. Als illustrator hoefde hij dus niet
meer aan de kost te komen en behalve de Stiemer en Stalma-
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uitgave van 1957 en een nieuwe reeks tekeningen bij ‘Stiemers strubbelingen’ van
Koolhaas, die tussen 1961 en 1963 in de Volkskrant verscheen, heeft hij geen
teksten van anderen meer geïllustreerd (ill. 76).
Vanaf het begin van de jaren vijftig komt de nadruk in het beeldend werk van Leo
Vroman minder te liggen op het illustreren en het tekenen van strips en grappen.
Geleidelijk verschuift zijn aandacht naar het maken van tekeningen die meer verband
houden met zijn literaire en vooral zijn wetenschappelijke werk. Hij gaat eigen
uitgaven illustreren, te beginnen bij de novelle Tineke in 1948. En hoe glijdend de
overgang tussen wetenschappelijk en ander tekenwerk dan al is, beschrijft hij naar
aanleiding van een onderzoek naar het bloed van chinchilla's dat hij in 1954
gedurende enkel maanden verrichtte: ‘Ik maakte een verslag met veel gekleurde
tekeningen van chinchilla's bloedcellen, en begon ook thans weer wat te tekenen:
een handvormig paard, een stuk bast waar uit een dikke druppel mensen lekte, een
bewoonde schelp.’
Wanneer hij in datzelfde jaar op stap gaat om steun te krijgen voor het schrijven
van een proefschrift, neemt hij meteen ook maar zijn tekeningen mee. Hij ging naar
Princeton, ‘En wie weet, dacht ik vlak voordat ik het huis uitging, is daar niet iemand
in de kunstafdeling die mijn tekeningen wil zien en mij advies geven.’
Op de kunstafdeling kreeg hij drie adressen van galeries in New York, ‘En Bodley,
de eerste de beste gallery die ik opzocht was meteen geïnteresseerd: volgend jaar
14
een tentoonstelling dachten ze.’ Die tentoonstelling ‘Paintings and drawings by
Leo Vroman’ kwam er inderdaad, in februari en maart 1955, en telde eenentwintig
werken.
Vroman heeft dus ook olieverfschilderijen gemaakt. Het gedicht ‘Ik ook’ in de
bundel Uit slaapwandelen (1957), verwijst daarnaar. Wat schilderde hij dan? In ieder
geval portretten van zichzelf, zijn kinderen en van Tineke. Een portret van Tineke
‘met rode sjaal’ (ill. 58), dat hij als zijn eerste geslaagde schilderij beschouwt, kreeg
15
een ereplaats in de woonkamer. Daarnaast schilderde hij weer fantasieën: een
schilderij getiteld ‘Spookhuis’ (ill. 73) en enkele andere spookachtige landschappen
en stadsgezichten waarin mensen, huizen, of schepen op golven door elkaar
tuimelen. Deze schilderijen zijn te beschouwen als experimenten die zich
voornamelijk tot de jaren vijftig beperkten.
Knipsels van gekleurd papier, waarmee hij getuige zijn brief aan Greshoff al in
1946 bezig was, bleef hij maken. Dergelijke knipsels had hij al eens laten zien op
een tentoonstelling van beeldende kunst van Nederlandse schrijvers, die in 1952
ter gelegenheid van de Boekenweek in de Moderne Boekhandel te Amsterdam werd
gehouden. Ze waren bedoeld als illustraties bij het gedicht ‘De vogel’. In deze
tentoonstelling heeft Vroman een indruk proberen te ge-
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[90] De pagina's 29 en 30 uit een werkschrift. Links: handschrift van ‘Het water en de lucht’,
voorafgegaan door enkele dagboeknotities van resp. 8 november 1977 en 25 januari 1978.
Rechts: vervolg van ‘Het water en de lucht’, en ‘Steen en brood’. Zie Gedichten 1946-1984,
p. 683-684.
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ven van zijn veelzijdigheid. In een brief aan Willem Frederik Hermans deelt hij mee
dat hij per zeepost een aantal werken heeft verstuurd. Behalve de genoemde knipsels
waren dat: een olieverf, ‘zelfpotret door een fles heen’; een houtsnede ‘omhelsd
gelaat’; een linoleumsnede en pentekening ‘vlinders’; een illustratie voor een Indisch
tijdschrift, Wereldnieuws; twee illustraties in pen voor het boek The Atomic Story en
vier tekeningen op karton ‘N.Y. Central Park Zoo’, ‘olifant’, ‘poes’ en ‘meisje met
hond’. Erg enthousiast werd die tentoonstelling in de pers niet ontvangen, al kon
men voor het werk van Vroman nog wel enige waardering opbrengen. ‘Leo Vroman
kan ongetwijfeld tekenen,’ meldt Het Vrije Volk en vervolgt met weinig begrip: ‘Zijn
plakwerk had mooie kleuren. Wij zagen er een paar neerstortende straaljagers in
17
en voorts wat vreemde vlakken.’ Voor de bundel Inleiding tot een leegte, die in
1955 verscheen, maakte hij eveneens abstracte collages van gekleurd papier. Deze
knipsels werden in zeefdruk uitgevoerd (ill. 70).
Vroman begon in Amerika ook met het samenstellen van collages door foto's uit
tijdschriften subtiel te verknippen (ill. 64). Je moet goed kijken om te zien wat hij
precies heeft weggeknipt of toegevoegd. Onderschriften of reclameteksten zijn niet
zelden gewoon blijven staan en opgenomen in de collage. Vromans ingreep kan
worden opgevat als een (kritisch) commentaar op de foto of de tekst: een
uiteenspattend kind bij een reclame voor een veilige boiler of een lachend
boeddhabeeldje tussen vrome gelovigen in de kerkbank. De meeste collages maakte
hij in de jaren zestig. In 1964 bracht hij voor Bert Voeten een collage mee die uit
drie delen bestond. Voeten gaf er daarvan een aan K. Schippers en een aan J.
Bernlef. De beide redacteuren van het literaire tijdschrift Barbarber waren toen zeer
in Vromans werk geïnteresseerd geraakt. Tot een bijdrage in de vorm van een
tekening of een gedicht aan dit tijdschrift is het nooit gekomen. Maar op de
Barbarber-tentoonstelling in ‘De Dromedaris’ te Enkhuizen in 1964 hingen wel vier
kopieën van omvouwtekeningen die Vroman samen met zijn dochters gemaakt had
18
(ill. 80).
Aan zijn beeldend repertoire voegde hij in 1965 iets geheel nieuws toe, een
driedimensionaal gedicht. Het is een kleine sculptuur waarbij een doorlopende zin
19
zo gestructureerd is dat wanneer je hem draait, je steeds iets anders leest. Het
idee voor dit sculpturaal gedicht hangt samen met wetenschappelijke denkbeelden
die tot op heden van krachtzijn. Woorden of zinnen kunnen volgens Vroman
vergeleken worden met de structuur van eiwit. In zijn populair-wetenschappelijke
boek Bloed (1968) schreef hij: ‘Het is, geloof ik, helemaal niet zo gek om een
proteïnemolecuul een woord te noemen, of zelfs een aan elkaar geregen zin. Een
waarvan de betekenis “gewoon” is wat er staat. Maar de moeilijkheid is: hoe lees
je zo'n serie letters als ze om een stok heen
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gewonden zijn en dan nog een gebogen of geknakte stok?’ Dezelfde gedachte
zou met veel meer stelligheid worden verwoord in Voorbij de vooruitgang, een lezing
die hij in 1988 hield voor het Nederlands Kankerinstituut: ‘Ik vind het op zijn minst
opvallend en in mijn werk steeds meer verbijsterend hoezeer eiwitten op woorden
21
lijken.’ Hij illustreerde deze uitspraak met twee afbeeldingen: een woord van 188
letters dat net als een eiwitmolecuul (in dit geval het kankerverwekkende eiwit
C-H-Ras P21) ‘vol zit met betekenissen’, met daarnaast een tekening van datzelfde
woord, gebogen als het eiwitmolecuul (ill. 112). Vroman gaf ook in zijn poëzie uiting
22
aan die gedachte. Het gedicht ‘Demonologikaas’ bestaat helemaal uit
‘proteïnewoorden’.
Zoals gezegd illustreerde Vroman, met uitzondering van ‘Stiemers strubbelingen’,
alleen nog zijn eigen teksten. In de bundel Manke vliegen (1963) integreerde hij
tekeningen in gedichten, door steeds een tekeningetje voor de laatste regel van
een gedicht af te drukken. Soms zijn deze tekeningen zeer direct naar aanleiding
van de tekst gemaakt, zoals in het gedicht ‘Daarom bewonder ik de bomen’. Vaker
illustreert hij zo dat de tekeningen wat losser van de tekst bekeken kunnen worden
(ill. 77). Het boek Bloed (1968) werd voorzien van ondersteunende schema's zoals
je die op een schoolbord zou tekenen en van enkele luchtige illustraties (ill. 83 en
84). In hetzelfde jaar verscheen bij Thomas Rap een relatiegeschenk voor de
vrienden van de uitgeverij: Sdsi ‘Boek’ pfhpfa, met collages, pictogrammen en
geschreven tekst (ill. 87). In de bundel Huisen Tuin (1979) paste Vroman de
schematische structuur van het stripverhaal toe op zijn tekeningen (ill. 91 en 92).
In De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg
voorzien (1984) zijn de typische Vroman-tekeningen weer vooral een ondersteuning
van de tekst (ill. 98). Voorbij de vooruitgang (1988) wordt verluchtigd met potlooden computertekeningen (ill. 111).
Leo Vroman heeft een karakteristieke manier van illustreren. Van menselijke
figuren - bijna altijd karikaturen -, dieren en dingen wordt de omtrek in één lijn
getekend. De ruimte daarbinnen wordt ingevuld met krullen, lijntjes, stippeltjes en
soms kleine zwarte vlakjes. Dat deed hij al in de illustraties voor Vivos Voco en de
Unitas-jaarboeken. Vooral die vroegere illustraties en striptekeningen werden nogal
eens in een negatief beeld gezet, dat wel zeggen: witte lijnen tegen een zwarte
achtergrond. Een veel toegepast procédé is ook dat de illustratie wordt opgebouwd
vanuit een arcering. Het bijwerk in de tekeningen bestaat doorgaans uit grapjes en
onmogelijke combinaties, niet-bestaande dieren, vreemde figuren, fantastische
machines en apparaten.
In de loop van de tijd komt het vaker voor dat een afbeelding -een illustratie of
ander tekenwerk - bijeen wordt gehouden door een kluwen van lijnen. De
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[91] In Huis en tuin. Fabels en strips (Amsterdam 1979) nam Vroman deze strip ‘Huis en
Tuin’ op, die gebaseerd is op het uitzicht uit zijn ouderlijk huis aan de Paul Krugerlaan te
Gouda. Niet opgenomen in Gedichten 1946-1984.
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[92] In Huis en tuin. Fabels en strips (Amsterdam 1979) werd deze strip ‘God is’ afgedrukt.
Niet opgenomen in Gedichten 1946-1984.
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contour blijft zichtbaar, maar alles wordt in een soort golfbeweging met elkaar
verbonden. De figuren, abstract of realistisch, doemen op uit een zee van beweging.
Dit soort tekeningen en illustraties wekt associaties op met organische structuren,
met cellen, spierbundels en ander weefsel. In deze ‘organische’ tekeningen is de
hand van de bioloog te herkennen.
De bundel Just one more world (1976) neemt een aparte plaats in. Hier paste
Vroman weer een andere en bijzondere illustratietechniek toe. Illustraties kan men
de foto's in dit boekje eigenlijk niet noemen. De engelstalige strofen zijn juist gemaakt
naar aanleiding van door een microscoop genomen foto's van eiwitten. De eiwitten
waren uitgekristalliseerd op objectplaatjes, die een speciale chemische bewerking
hadden ondergaan. Vermeldenswaard is dat toevallige invloeden op het uiteindelijke
beeld, zoals twee stofjes die op een plaatje waren gevallen en barstjes in de film,
niet werden weggewerkt. De onverwachte effecten daarvan waren juist aanleiding
23
tot nieuwe strofen.
Met behulp van de computer begon Vroman al vroeg eenvoudige tekeningen te
maken. Maar de theorieën die de wiskundige Benoit Mandelbrot tegen het einde
van de jaren zeventig ontwikkelde, boden hem werkelijk nieuwe en verrassende
mogelijkheden. Mandelbrot bedacht een wiskundig model, de ‘fractal’, waarmee
grillige voorwerpen en verschijnselen beschreven kunnen worden. Veel ingewikkelde
patronen zoals het kringelen van tabaksrook of de verspreiding van een virus blijken
te verlopen volgens het principe van zelfherhaling. Wat in het klein gebeurt, gebeurt
ook in het groot. Een vorm talloze malen herhaald levert een zelfde vorm op. Wat
in de werkelijkheid ingewikkeld lijkt, is in theorie dus heel eenvoudig. Dit verschijnsel
kan zichtbaar worden gemaakt door er met een computer tekeningen van te maken:
varenachtige structuren en spiralen, die ook fractals heten. Vroman heeft ook
programma's voor fractals proberen te schrijven. De resultaten waren echter niet
erg bevredigend, zodat het bij experimenten gebleven is. In de theorie van de fractal
gelooft Vroman bovendien niet meer zo. Het feit dat alles vanuit één principe
verklaard wordt, stoort hem. De levende werkelijkheid is ingewikkelder, niet fractaal
maar chaotisch gestructureerd. Wat hij onder chaos verstaat legt hij uit in een
interview met Het Parool: ‘een abstract mathematisch model dat sterker met de
werkelijkheid verwant is dan andere modellen die ik ken. Het zegt dat je nooit iets
kan voorspellen omdat elke toestand afhankelijk is van de toestand daarvoor. Met
die formule maak ik dus figuren waarvan ik nooit precies weet hoe ze eruit gaan
24
zien’. Met ‘die formule’ bedoelt hij een eenvoudige regel die alsmaar wordt herhaald,
maar zo wordt geprogrammeerd, dat elke nieuwe punt in de tekening afhangt van
zijn plaats op het scherm en van de vorige kleur die gebruikt is. ‘Men krijgt nu in de
chaotica/met 1 regel kinderal-
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gebra/door die honderd malen te herhalen/waarden door geen sterveling te bepalen:’
25
zijn de beginregels van het gedicht ‘Chaos, dierbare ondeelbaarheid?’
De mogelijkheden van de fractal werden behalve in computertekeningen ook
verwerkt in de bundel Fractaal (1986). En op het omslag van de bundel Dierbare
ondeelbaarheid staat een chaos afgebeeld. Van dergelijke chaotische beelden heeft
hij er inmiddels tientallen vanaf zijn monitor gefotografeerd.
Het thema chaos en orde is niet nieuw. In Vromans literaire en wetenschappelijke
werk komt het herhaaldelijk voor wanneer hij die onbegrijpelijk ingewikkelde en dus
mooie werkelijkheid probeert te beschrijven, te ordenen en te begrijpen. Lees er bij
voorbeeld het laatste hoofdstuk van Bloed maar eens op na. En in zijn lezing voor
het Nederlands Kankerinstituut wordt het ontstaan van chaotische tekeningen met
het ontstaan van kanker geassocieerd. ‘Ik heb een paar erg eenvoudige
computerprogramma's geschreven waarvan ik hoopte zulke mooie en alarmerende
prentjes te krijgen, en waarachtig, na een paar weken kreeg ik een hele serie beelden
die leken op een eenvoudig patroon dat onder de invasie van een chaotisch monster
leed. “Kanker,” dacht ik natuurlijk, en ik probeerde mij in te leven in de
26
schrikwekkende gebeurtenis.’ Dat doet hij in het gedicht ‘Voorbij de vooruitgang’,
dat in de lezing is opgenomen.
De computertekeningen zijn nauwelijks nog illustraties te noemen. Het zijn
toepassingen van ideeën die voor gedichten en wetenschappelijke uitspraken
evenzeer bepalend zijn. Tussen beeldend werk, literatuur en wetenschap vallen de
grenzen nu bijna weg.
Al zijn de mogelijkheden van de computer fascinerend en onweerstaanbaar,
Vroman blijft gewoon tekenen. De laatste tijd maakt hij weer tekeningen van zijn
handen, die menselijke en dierlijke vormen krijgen. Het worden vreemde monsterlijke
wezens met argusogen bezaaid. Ze wonen in fantastische berglandschappen, waarin
draken en andere fabeldieren zweven, menselijke profielen sluimeren en overal
ogen op de loer liggen. In de verte is een stad of de zee te zien. Zelf noemt hij dit
‘sub-way tekeningen’, omdat hij nogal eens in de ondergrondse zit te tekenen (ill.
108 en 116-117). In deze tekeningen hanteert Vroman een andere stijl dan in de
illustraties en vroegere tekeningen. Nog altijd worden de verschillende elementen
in de tekening verbonden door die karakteristieke golvende ‘organische’ vormen.
Maar de tekeningen zijn minder grafisch, de enkele lijn overheerst niet meer. Er
worden nuanceringen aangebracht door meer lijntjes te zetten, korte arceringen en
verschillende tonen grijs. Vroman kan ook meer, is technisch vaardiger geworden.
Zijn latere tekeningen zijn bovendien minder vaak afhankelijk van een tekst, waardoor
ze zelfstandiger en daarom beeldender zijn. Deze visionaire wereld waarin
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Vromans handen zich bewegen, roept - wanneer er dan toch een keer namen
genoemd moeten worden - herinneringen op aan die van Jeroen Bosch en M.C.
Escher.

2
Wanneer je aan Leo Vroman vraagt waarom hij toch zo vaak zijn eigen handen
heeft getekend, zal hij antwoorden: omdat ze er altijd zijn. Zo is het met veel van
zijn onderwerpen. Uitgangspunt en aanleiding is de alledaagse werkelijkheid. Dat
is niet alleen maar praktisch. Het is een houding die kenmerkend is voor al zijn werk.
Zoals hij zijn eigen bloed jarenlang voor wetenschappelijk onderzoek heeft gebruikt
of tijdens een lezing dia's van zijn gezin kan vertonen, zo begint hij ook aan zijn
tekeningen. In de kleine wereld van het gezin en in zijn werk vindt hij de meeste
van zijn modellen. Van collega's (ill. 102-105), jaargenoten, vrienden, Tineke, de
kinderen en vooral van Vroman zelf (ill. 28, 59, 62, 69, 71, 83, 84, 97, 101, 107 en
117) worden portretten en karikaturen gemaakt. Deze portretten worden ook in
illustraties en tekeningen verwerkt. De dieren om hem heen staan eveneens als
model: de proefkonijntjes in het laboratorium en huisdieren zoals de hond, de cavia
of de oude gekko en de badjing, die in Indonesië het bed met hem deelde. En dan
natuurlijk het geheimzinnige inwendige van mensen en dieren dat je niet direct kunt
waarnemen, maar waarin je moet binnendringen door een microscoop of met een
scherp mes: rode cellen en eiwitten, ingewanden en skeletten. Vromans fantasie
speelt met deze elementen, laat ze in elkaar overlopen, vervormt en versiert ze. Hij
voegt ook nieuwe beeldelementen toe, zoals die verontrustende ogen.
Deze belangstelling voor ogen, die je al in vroege tekeningen ziet maar die in zijn
laatste tekeningen wel erg opvalt, is misschien óók wel te verklaren vanuit zijn
dagelijks werk. Een aanknopingspunt daarvoor biedt een brief aan Greshoff van 18
27
januari 1953. Vroman schrijft dat het werk vrij aardig gaat en voegt er een
tekeningetje aan toe van zijn ‘meest opzienbarende proef’ (ill. 63). Een grapje, denk
ik, maar toch, het oog linksboven dat de proef waarneemt is van belang. Deze
tekening doet mij denken aan een blad van de zeventiendeeeuwse Hollandse
tekenaar en schilder Jacques De Gheyn (1565-1629), waarop een vrouwenportret,
28
druivetakken en twee enigszins verborgen ogen zijn afgebeeld. In een boek van
Svetlana Alpers over de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst, is deze
tekening een van de bewijsstukken waarmee zij probeert aan te tonen dat het
29
‘aandachtig oog’ een grote rol speelde in de kunst van die tijd. Speciaal in Nederland
had zich een cultuur van kijken ontwikkeld, waarbij aan waarnemen en registreren
groot belang werd gehecht.
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[93] In augustus 1979 gaf het tijdschrift Natuur en Techniek een speciaal nummer uit De
Bloedstolling. Thrombose, atherosclerose en het hartinfarct. Vroman schreef daarin een
artikel ‘Ons bloed. Dynamisch in evenwicht’ (p. 8-15). Ook dat artikel werd verhelderd door
een tekening (1978).
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Ik denk dat ook Vroman binnen een cultuur van het kijken, van het wetenschappelijk
dus aandachtig waarnemen te plaatsen is. De ogen in zijn tekeningen kunnen ermee
in verband gebracht worden.
De vergelijking met de zeventiende eeuw levert nog een onverwachte parallel op
met Vromans kunstenaarschap. Een ander ‘bewijsstuk’ voor die visuele cultuur is
Constantijn Huygens, eveneens een geleerd dichter. In een beschrijving van zijn
30
jeugd vertelt Huygens over allerlei waarnemingen die hij deed. Van één waarneming
was hij sterk onder de indruk, namelijk toen hij door een bijzondere microscoop van
Cornelis Drebbel keek. Hij zag de wonderbaarlijkste dingen en hij waande zich op
‘een andere aarde’.
Wie door een microscoop kijkt kan inderdaad de sensatie hebben in een ander
wereld af te dalen en zich tussen vreemde schepsels te kunnen bewegen. Met het
oog, wel te verstaan. Huygens schrijft dat hij De Gheyn had willen vragen deze
waarnemingen met een fijn penseel vast te leggen en ze in een boekje bijeen te
brengen dat hij de titel De Nieuwe Wereld had willen meegeven.
Is het niet wonderlijk dat juist Vroman zo'n boekje heeft uitgegeven waarin het
microscopisch kleine is afgebeeld en waarvan de titel Just one more world ook
refereert aan een wereld buiten de dagelijkse, waarin we leven?
Al begint Vroman bij die alledaagse wereld van het zichtbare, hij fantaseert zich
graag in een andere wereld, de wereld van eiwitten en witte cellen, waarin hij
neerdaalt en zich kan bewegen. Dit ‘wereldbeeld’ gebruikt hij ook wel in zijn
gedichten, zoals in ‘De mens bestaat (a) uit cellen’, waarin hij een vers geopend
lichaam binnengaat: ‘Wie dan door bloed beneveld wordt / en jaren lang naar binnen
stort / in krimpend maar steeds feller licht / vindt nog een wereld, even kort / even
31
dichtbij maar even dicht / als een vergeten vergezicht’.
Niet alleen zijn literaire beelden worden mede bepaald door wat de bioloog op
32
de achtergrond, ‘buigend in een trechter starend’, ziet. Ook zijn beeldend werk
wordt er, voor zover ik dat kan overzien, door bepaald. Het concept van ‘een andere
wereld’ is in veel gevallen van toepassing op een afbeelding als geheel.

3
Wie tekeningen van Vroman bekijkt zal ze al vlug met het surrealisme in verband
brengen. De verleiding is groot om zijn werk in dit kunsthistorisch kader te plaatsen.
De jaren die Vroman in Utrecht studeerde vielen precies in de periode dat het
surrealisme van schilders als Moesman, 't Net, Wijmans en
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[94] Tekening van Leo Vroman uit 1980, opgedragen aan Peggy. Elementen uit de
microcosmos (atoomkernen, moleculen, cellen van de hypofyse) zijn afgebeeld als elementen
uit de macrocosmos (planeten, manen). De mens die uit deze micro-elementen is opgebouwd
zweeft, eveneens miljoenen malen vergroot, boven de planeet aarde. Rechtsonder de markt
van Gouda.
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Van Leusden er bloeide. Het is in feite de enige periode dat het Nederlandse
surrealisme betekenis had. Anton Koolhaas en Johannes Moesman kenden elkaar
goed. Koolhaas bezocht Moesman regelmatig op diens merkwaardige zolderkamer,
en daar hebben ze samen zelfs om vouwtekeningen gemaakt. Eén zo'n beeldend
33
‘cadavre exquis’ leidde in 1934 tot het schilderij ‘De stille omgang’ van Moesman.
Vlak na het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd in Utrecht het eerste
nummer van het surrealistische tijdschrift De schone zakdoek uitgegeven, waarbij
Max de Jong betrokken was en waarin in het vierde nummer twee gedichten van
Vroman werden opgenomen. En Jan Greshoff, met wie Vroman in 1940 na zijn
vlucht uit Nederland zeer bevriend was geraakt, moet meer dan gewone
belangstelling hebben gehad voor het surrealisme. Moesman prijst nog in 1982 een
artikel aan van Greshoff over het surrealisme, dat in het Maandblad voor de
34
Beeldende Kunst van 1930 was verschenen. In Vromans manier van werken zitten
bovendien overeenkomsten met die van de surrealisten. Het vervormen en
verknippen van de werkelijkheid, bij voorbeeld in collages, is ook bij Vroman een
geliefde techniek en in zijn tekeningen wordt het onmogelijke voortdurend verbeeld.
De Amerikaanse critici die zijn tentoonstelling in de Bodley Gallery hebben gezien
typeren zijn werk dan ook als surrealistisch: ‘He dreams up subjects of alarming
surrealist character,’ schrijft The New York Times. The New York Herald Tribune
35
heeft het over een ‘surrealist strangeness’.
Toch kan het werk van Vroman niet gerekend worden tot het surrealisme. Met de
Utrechtse beeldende kunstenaars had hij geen contact, Moesman heeft hij misschien
een keer ontmoet. Hij leefde eigenlijk vrij geïsoleerd ‘met zijn rug naar de wereld’
36
zoals Koolhaas het omschreef en was druk met zijn studie. Zijn bekendheid met
werken van moderne beeldende kunst was van huis uit niet groot.
De befaamde ‘maandagavondbijeenkomsten’ ten huize van Theo van Baaren,
die tot De schone zakdoek leidden, heeft hij nooit bezocht. Toen Max de Jong een
ontmoeting arrangeerde tussen Vroman en de dichter Ad den Besten, die ook tot
de groep rond Van Baaren behoorde, verscheen Vroman niet op de afgesproken
37
tijd. Hij was enkele dagen daarvoor gevlucht.
In de correspondentie met Greshoff wordt nergens over het surrealisme gesproken
en uit niets blijkt dat zij daarover gesprekken hebben gevoerd in relatie tot Vromans
werk. Ook uit Vromans correspondentie met anderen blijkt niet dat hij geïnteresseerd
was in deze stroming van de beeldende kunst. Met het surrealisme bestaat dus
hooguit een beeldverwantschap. De beelden die hij opriep en noteerde moet hij uit
zichzelf hebben gehaald, zonder dat hij
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[95] Leo Vroman tijdens een party op het laboratorium van het Veterans Administration
Hospital, ± 1980.
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aansluiting zocht bij een of andere richting in de beeldende kunst. Zijn tekeningen
hadden niets te maken met de manifesten, ideeën en pamfletten van de surrealisten.
Bij mijn weten heeft hij zich nooit ingelaten met stromingen, hij verzet zich juist tegen
een dergelijke indeling. Zoals later ook de redacteuren van het tijdschrift Barbarber,
op wie kunststromingen als het dadaïsme en Fluxus van invloed waren, en die in
hem een geestverwant herkenden, hem niet konden inlijven.
Het reeds genoemde gedicht ‘Ik ook’, waarin hij over zijn schilderen spreekt,
besluit hij dan ook met de strofe: ‘En ra ra, wat ben ik dan / realist, surrealist? /
Mispoes, je hebt je vergist: / Vroman.’

4
Vroman lijkt bovendien niet vanuit de beeldende kunst te werken. Hij onderzoekt of
ontwikkelt geen beeldende thema's. Zijn aandacht gaat in de eerste plaats uit naar
mogelijkheden om een gedachte te verbeelden en naar het verhalende van de
afbeelding, niet naar de formele aspecten daarvan.
Het formaat waarop hij tekent bij voorbeeld, heeft weinig te maken met de vormen
die hij daarop afbeeldt. Een standaardformaat - nooit groot - of een ruimte die wit
is gebleven, kunnen voldoen. Hij laat zijn hand gaan die zijn invallen noteert en vult
de ruimte op. Toen R. Nieuwenhuys hem eens tekenend aantrof voor zijn kamertje
in een pension in Batavia, zei Vroman dat niet hij zat te tekenen, maar dat zijn hand
38
dat deed.
Een compositie is van ondergeschikt belang. Inval en toeval bepalen het beeld
meer. In ‘Stijl’ schrijft hij dat een welgemikte kleurenkiek bewerkt met kokend water,
39
ultrasound, modder en kreukeling een uitmuntend schilderij moet opleveren. Dat
is niet de manier waarop Vromans beelden daadwerkelijk tot stand komen, maar
het zegt iets over zijn methode van verbeelden.
In hetzelfde stukje geeft Vroman aan het creëren van een kleurenbalans een voor
hem typische wending. De balans wordt vastgesteld door middel van een experiment,
waarbij een stuk karton aan zijn middelpunt wordt opgehangen en waarop achtereen
volgens rode, groene, blauwe en gele rechthoekige stukjes karton worden gegooid.
Na elke kleur worden de stukjes zo gerangschikt dat het grote karton letterlijk in
balans hangt. Wat in de schilderkunst bij voorbeeld een subjectieve, gevoelsmatige
ingreep is, wordt hier een soort objectief vast te stellen natuurverschijnsel.
En bij de chaostekeningen wordt het programma niet geschreven om er een
bepaald plaatje mee te krijgen. Dat is trouwens vanwege de principiële
onvoorspelbaarheid ook niet mogelijk, al is het resultaat wel in een bepaalde
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richting beïnvloedbaar. Het proces van veranderen, van chaos in orde en omgekeerd,
is wat hem het meest fascineert. Het uiteindelijke plaatje is als eindresultaat van dit
ingewikkelde proces dan vanzelf mooi. De ene chaostekening is ook nooit beter
gelukt dan de andere.
Toeval wordt dus toegelaten en is essentieel om tot interessante en liefst
onbegrijpelijke vormen te komen. Dit is niet exclusief voor zijn beeldend werk, ook
in zijn poëzie en zijn wetenschappelijke werk wordt dit element hooglijk gewaardeerd.
In Voorbij de vooruitgang blijken mislukte proeven, toevallige ontmoetingen en het
feit dat Tineke op een bepaald moment vlechten draagt, feiten van even groot belang
voor zijn wetenschappelijke ontdekkingen. Ook in zijn poëzie laat hij bij wijze van
methode allerlei dagelijkse en toevallige delen toe, zoals blijkt uit zijn inleiding bij
het lange gedicht ‘Over de dichtkunst’.

5
Hoe dan deze afbeeldingen te kwalificeren? Zoals gezegd, Vroman aquarelleert,
tekent, schildert op doek en op wanden als het moet, maakt toneeldecors,
houtsneden, knipsels, collages en computertekeningen. Hij werkt in verschillende
stijlen, werkt soms abstract, soms realistisch, tekent het mogelijke en het onmogelijke
en het deert hem niet dat de kwaliteit van zijn afbeeldingen wisselt. Daarbij lopen
wetenschap, literatuur en tekenen menigmaal in elkaar over.
Dit beeldend werk is niet te plaatsen binnen de beeldende kunst, zoals de
gedichten bezien moeten worden binnen de (Nederlandse) letterkunde en het
wetenschappelijk onderzoek binnen de hematologie. Ik denk dat al deze
afbeeldingen, op enkele uitzonderingen na, niet gemaakt zijn om beeldende kunst
te worden. Ze vervullen verschillende functies. Het zijn grapjes en invallen,
tekeningen voor bepaalde personen of bijzondere gelegenheden, opdrachten en
illustraties. Visualiseringen van theorieën, observaties die gedachten en gedichten
opwekken of fantasieën, waarin onderwerpen uit zijn wetenschappelijke en literaire
werk zichtbaar worden voorgesteld. Zijn beeldend werk is erop gericht om een tekst
te ondersteunen, een gedachte vorm te geven of te verhelderen en uiteindelijk over
te brengen.
Daarmee ontstaan wonderlijk mooie tekeningen, collages en foto's. Natuurlijk wil
Vroman mooie tekeningen maken - al betekent ‘mooi’ bij Vroman toch altijd zo iets
als ‘onbegrijpelijk’ of ‘ingewikkeld’ - en zijn er momenten aan te wijzen waarop hij
ook ‘om de kunst’ werkt. Maar ik geloof dat zijn beelden niet in de eerste plaats als
mooi bedoeld zijn maar als mededeling. Of
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[96] Pagina L 24 uit een werkschrift; begin van de vijfde les van ‘Liefde, sterk vergroot’. Zie
Gedichten 1946-1984, p. 866 e.v.
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zoals Wouter Paap het in zijn Utrechtse herinneringen aan Vroman zegt: ‘Hij tekende
niet om te tekenen. Hetgeen hij in zijn schetsen en cartoons te voorschijn bracht
40
[...] hield altijd verband met zijn vaak grillige gedachteninvallen’.
Behalve als communicatiemiddel gebruikt Vroman het tekenen ook om er ideeën
mee te verkennen. Een nieuwe theorie, bij voorbeeld over eiwitten, wordt soms eerst
getekend. Wanneer dat geen mooie tekening oplevert, is de kans volgens Vroman
groot dat die theorie dan niet zal kloppen. Toen Vroman naar aanleiding van een
visioen dat hij kreeg tijdens een zware longontsteking in een barak in Osaka, een
theorie bedacht over de werking van zenuwen in relatie tot visuele indrukken,
probeerde hij die theorie te tekenen: ‘Ik begon dus op heel kleine stukjes papier
cellen te tekenen met pijltjes en letters, lengten van lijntjes op te tellen en daar een
41
grafiekje van te maken’. Een tekening als een soort visuele hypothese dus. Iedereen
heeft wel eens zo'n tekening gemaakt. ‘Visual thinking’ noemt de kunstpsycholoog
Rudolf Arnheim het verschijnsel dat je iets wel visueel kunt voorstellen, maar niet
zo goed onder woorden kunt brengen. Tineke zei het in een kort telefoongesprek
anders: ‘Zeker de laatste jaren maakt Leo tekeningen in verband met zijn werk. Hij
tekent veel om zichzelf iets duidelijk te maken, vaak zijn dat technische tekeningen.’
Bij Vroman moet er dus een soort overgangsgebied bestaan tussen taal - wetenschap
en poëzie - en tekenen.
Maar kun je beelden van de taal omzetten in getekende beelden? Wanneer
Vroman zich bij voorbeeld in een gedicht afvraagt: ‘Hoe bewegen onze
lijfsgedachten?’ en er bij wijze van hypothese op laat volgen: ‘Stromen zij als mieren
uit het nest / komen elkander tegen, wachten even / stromen langs de hersenstruiken
/ en -bomen naar boven, kijken, ruiken / de regen, het verse buitenleven / in bloed
en wachten even?’, zou hij daar ook een tekening van kunnen maken? Begrijp je
die tekening dan net zo als die regels?
Zelf denk ik graag van niet. Een afbeelding werkt anders dan een woord of een
tekst. In een afbeelding krijg je alles tegelijkertijd, een tekst verwerk je in een
tijdsverloop. Een beeld verplicht je tot een bijzondere voorstelling, laat minder ruimte
voor je eigen verbeelding dan een woord, dat abstract en algemeen is. Ook al staat
bij Vroman het beeld in dienst van het woord, deze verschillen blijven. Zelfs de
meest emblematische tekening blijft uiteindelijk onverwoordbaar: een getekende
rechterhand is anders dan de woorden ‘mijn rechterhand’, het woord eiwit anders
dan gefotografeerde eiwitten, het begrip Holland anders dan een landkaart van
Nederland en heimwee kun je geloof ik niet tekenen. Kortom: een getekend of
geschilderd zelfportret is niet hetzelfde als zijn gedicht ‘zelfportret’, en alle getekende
en geschilderde zelfportretten
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vallen onder het woord zelfportret. Daarom is niet alles van die tekeningen, van de
vreemde of grappige beelden te verklaren en blijft het de vraag waarom Vroman
van zijn lezer soms een kijker wil maken. Het meest waarschijnlijke lijkt mij: omdat
hij het niet laten kan, het tekenen zit hem in 't bloed.
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H.C. Hemker
Het Vroman-effect
Wat zoudt u, lezer, geïnteresseerd in het literaire oeuvre van Leo Vroman, eigenlijk
over zijn wetenschappelijk werk willen horen? U weet al dat Vroman onderzoek doet
op het gebied van bloed, zoals u ook weet dat Vondel op de bank van lening werkte.
De feitelijke inhoud van zijn onderzoek zal u slechts zijdelings interesseren. Liever
dus geen populair-wetenschappelijke uiteenzetting over de bloedstolling met nadruk
op de bijdragen van Vroman. Jammer, want de verleiding om diep in te gaan op de
1
inhoud van zijn onderzoek is voor een collega-onderzoeker groot. Ik geloof echter
dat hier meer algemene zaken de voorrang moeten hebben. U kunt geen tien regels
van Vroman lezen zonder met de levende natuur geconfronteerd te worden. Met
een overduidelijk door de biologie gekleurde benadering van de natuur. Dat roept
de vraag op hoe de biologie zijn poëzie beïnvloedt.
Omdat er al even weinig poëziekenners zijn met verstand van
natuurwetenschappelijk onderzoek als onderzoekers met verstand van poëzie, zal
een adequaat antwoord op die vraag nog wel even op zich laten wachten. Ik voel
mij niet competent op het stuk van poëzie en kan de vraag dus wel aansnijden maar
niet bevredigend beantwoorden. Literatuur en natuurwetenschap zijn twee werelden
die elkaar niet vaak ontmoeten. Niet vaak genoeg als je van beide houdt. In Vromans
werk ontmoeten ze elkaar echter niet alleen, maar liggen ze over en door elkaar
heen, onontwarbaar verstrengeld. Bloem kan men lezen zonder iets te weten over
de gang van zaken op de griffie in een provinciestad. Vroman kan men, denk ik,
beter waarderen als men een idee heeft van het onderzoek dat zijn dagelijkse werk
is. Ten eerste wil ik daarom trachten een inzicht te geven in het vak dat Leo beoefent
en in de manier waarop hij dat doet.
Ten tweede kan men zich afvragen of er zo iets bestaat als een door de biologie
bepaalde visie op de werkelijkheid. Iets dat noodzakelijk de gedichten van Leo
doordrenkt, omdat hij geleerd heeft de levende natuur op een bepaalde, vakmatige
wijze te benaderen.
Ten derde wil ik een vraag aan de orde stellen die iemand die het weten-
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schappelijk onderzoek niet kent misschien bizar voorkomt, namelijk: hoe vergelijkbaar
is het produceren van wetenschappelijke resultaten met het produceren van
gedichten? In het algemeen en bij Leo Vroman in het bijzonder.
Ik wil beginnen met een korte schets van de wetenschappelijk onderzoeker dr.
L. Vroman. De wereld van het medisch wetenschappelijk onderzoek zal de meesten
van u wel vreemd zijn. Waarschijnlijk krijgt u daardoor een heel andere indruk van
sommige gedichten dan iemand die dat vak wel kent. Zo kan ik mij voorstellen dat
een poëziekenner lang en boeiend kan associëren op een regel als: ‘Ik geef hem
een vierkante beker klaar water te drinken’. Als u echter weet dat de dichter
inderdaad gedurende vele jaren de werkdag begon met een vierkante glazen, met
vloeistof gevulde, cuvet in zijn meetapparatuur te zetten, beperkt dat de
mogelijkheden tot interpretatie. En het ‘gras’ dat in datzelfde gedicht voorkomt in
een voor de leek welhaast onbegrijpelijke context, is gewoon de lijn die geschreven
wordt door de trillende pennen van zijn registratieapparatuur. ‘Grass’ is Amerikaans
laboratoriumjargon voor deze vorm van ruis. Voor de leek vrijwel onbegrijpelijke
beelden zijn soms eenvoudig te herleiden tot zijn wereld van alledag. Het
omgekeerde komt echter ook voor. Wie niet wel eens zelf het idee gehad heeft dat
hij een klein stukje waarheid aan zijn onderzoeksobject had ontfutseld, kan niet
begrijpen wat het betekent om, als de mist over de proefresultaten plotseling optrekt,
het gevoel te krijgen van ‘Och, wat een slim ventje ben ik toch’, kan niet op dezelfde
wijze navoelen hoe in die zin een wezenlijk moment met een typisch
Vroman-understatement zeer precies wordt weergegeven. Dichters kennen dat
gevoel misschien als ze enkele regels hebben gevonden waar ze zelf tevreden over
zijn. Op die parallel kom ik straks terug.
Als men iets meer weet van het dagelijkse werk van de dichter worden sommige
beelden gewoner, andere krijgen juist een extra lading. Het perspectief verschuift
iets meer in de richting van waaruit Leo het zelf ziet... hoop ik.
De geleerde Vroman dus. Hij beantwoordt op geen enkele wijze aan het
standaardbeeld van de succesvolle Amerikaanse wetenschapsman. Ook in het
Nederland van onze dagen en zelfs in dat van een jaar of twintig geleden maakte
hij een ouderwetse indruk. Geen grote researchcontracten, geen opschepperige
pseudo-bescheiden praat op grote congressen. Niet strevend naar een machtspositie
in het geldverdelingscircuit. Integendeel, een geleerde die tevreden is met een
bescheiden laboratorium. Meer werkend in de stijl van zijn leermeesters dan op de
manier die (naar men denkt) de toekomst heeft. Zijn wetenschappelijk bestaan
verloopt dan ook al vele jaren kalm en zijn resultaten winden alleen hemzelf op en
enkele intimi.
Hoe kijkt de wetenschappelijke wereld aan tegen zo'n dichter? Eenvoudig:
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[97] Zelfportret, 1981. Houtsnede door Leo Vroman, bijgesloten in Philosophische psychologie
van de kunst, Dordrecht 1982 (Dijl's bibliofiele bibliotheek, dl. 2).

[98] Tekening en tekst van Leo Vroman uit De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie
vereenvoudigd en van uitleg voorzien, Amsterdam 1984. Zie Gedichten 1946-1984, p. 965.
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helemaal niet. Wat voor u een dichter is die zijn dagelijks brood verdient als
onderzoeker, is voor 95% van zijn niet-Nederlandse collega's een ‘scientist’ zonder
meer. Zijn Internationale of zijn Amerikaanse collega's kennen hem niet als dichter.
Voor zover ze ervan vernomen hebben interesseert het ze meestal op dezelfde
manier als wanneer hij de vader was geweest van een Siamese tweeling. Een
bizarre bijzonderheid die aan zijn werk niets toe- of afdoet. Toen het eens ter sprake
kwam riposteerde mijn Amerikaanse gesprekspartner de ene curiositeit met de
andere en vertelde hoe een derde collega zo'n merkwaardige behendigheid in
balspelen vertoonde...
Dat werk dus; is hij ook daarin een meester of bespreken wij slechts 's dichters
broodwinning? Het is zeker dat Leo in de wetenschappelijke wereld niet tot de
bovenbazen behoort. Meer tot de bollebozen. Zijn leven lang heeft hij praktisch
alleen dát onderzoek gedaan dat hij leuk vond. Hij is niet ten prooi gevallen aan het
succes dat van zoveel eminente onderzoekers slechte directeuren maakt. Hij heeft
niet de leiding gekregen over een bemanning van tientallen koppen, zodat zijn
wetenschapsbeoefening zich niet hoeft te beperken tot een gesprek in de gang
tussen twee vergaderingen. Met een of twee assistenten en af en toe een student
heeft hij tientallen jaren de adsorptie van bloedeiwitten aan oppervlakken onderzocht.
Een ogenschijnlijk esoterisch onderwerp. Het grote praktische belang ervan ligt op
het gebied van de biomaterialen. Van kunstorganen en implantaten, de kunstnier,
het kunsthart, de kunstlens of de heupprothese. Het lichaam, en meer in het bijzonder
het bloed dat met deze vreemde stoffen in aanraking komt, zal er vaak onvriendelijk
op reageren en dat komt altijd doordat eiwitten uit het bloed zich aan het vreemde
materiaal hechten en zo een serie reacties in gang zetten die tot problemen leidt.
Hetzelfde soort reacties maakt dat bloed als het wordt opgevangen in een glazen
buis snel stolt en in plastic veel langzamer. (Dat is een van de redenen dat die
kunstorganen vaak van plastic zijn.) Leo onderzocht dit probleem onder andere met
behulp van de ellipsometer, een machine ter grootte van een tafel ‘waarvan hij haast
menselijk houdt’. Op optische wijze kan men daarmee waarnemen hoe uiterst dunne
laagjes eiwit zich hechten aan een spiegelend oppervlak. Op de hele wereld staat
er alleen op ons laboratorium nog zo'n apparaat dat gebruikt wordt voor dit soort
studies. Nageaapt van Vroman, die ons in 1972 kwam leren hoe ermee te werken.
Behalve met die ingewikkelde machine bestudeert Leo de interacties tussen eiwitten
en oppervlakken nog op allerlei andere manieren, waaronder de meest eenvoudige.
Zijn ‘vapour box’ is een doorzichtige plastic schoenendoos en niet meer.
Oppervlakken worden bestrooid met dodekop (ijzeroxyde) om geadsorbeerde eiwitten
zichtbaar te maken en gefixeerd met plakband enz. enz. Leo is het soort onderzoeker
dat in
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[99] Vroman aan het werk op een Apple, zijn eerste personal computer op het Veterans
Administration Hospital, 1985.

[100] In maart 1986 bezoeken Tineke en Leo Vroman hun dochter Geraldine, haar man
David en haar kinderen Danny en Lisa in Nottingham, Engeland.
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zijn vraagstelling wóónt. Alles wat hij ziet, betrekt hij bij zijn probleem. Als je op die
manier een tijdlang met een vraagstuk bezig bent en je bent behoorlijk slim vind je
altijd wel iets. Als je geluk hebt iets groots. Zo is het met Leo ook gegaan.
Jarenlang al publiceert hij interessante, gedegen maar niet baanbrekende
resultaten. Onder het volkje dat in de Verenigde Staten de rat-race naar de top
onderhoudt wordt hij geacht, er wordt naar zijn mening geluisterd. Er wordt
vastgesteld dat hij geen concurrent is, waardoor de welwillendheid nog toeneemt.
Men waardeert zijn stijl van voordrachten houden, zijn onconventionele maar
degelijke werk en gaat over tot de orde van de dag. Leo zelf heeft al even weinig
zin om aan die toestand iets te veranderen. Zijn ijdelheid is waarschijnlijk niet geringer
dan die van zijn competitieve collega's, maar wel verfijnder. Hij verpacht niet zijn
ziel om die toppositie te bereiken die ze allemaal zo begeren. Waarom zou hij ook,
hij is al groot in de ogen van Tineke en in die van de Nederlandse poëzieliefhebber
en hij weet dat zijn wetenschappelijk werk goed is.
Het wekt dan ook geen verbazing dat hem in de jaren zeventig de ‘Individual
Science Award’ van Walter Seegers ten deel valt. Een prijs voor onderzoekers die
hun eigen weg gaan.
Dan gebeurt er, zo'n vijf jaar terug, een klein wonder. Men kan ook denken:
geschiedt er eindelijk gerechtigheid. In weerwil van het feit dat de afschuwelijke
Barry Coller (Philadelphia), met wiens laboratorium Leo samenwerkt, nog even een
streek uithaalt waardoor het lijkt of de beslissende publikatie niet uit Leo's
laboratorium komt maar uit dat van Coller, weet de hele incrowd plotseling van zijn
baanbrekende ontdekking: het blijkt dat die adsorptie van eiwitten uit bloed heel
anders verloopt dan men gedurende lange jaren, zo ongeveer vanaf het begin van
deze eeuw, gedacht had. Om te begrijpen waar het over gaat kunt u zich de
eiwitmoleculen in de bloedstroom voorstellen als een mensenmenigte die door een
straat met terrasjes loopt. De moleculen die aan het begrenzende oppervlak worden
geadsorbeerd zijn de mensen die gaan zitten. Stel nu dat vrouwen veel liever op
het terras gaan zitten dan mannen, maar dat er veel meer mannen in de straat lopen
dan vrouwen, dan zullen vrijwel alle zitplaatsen bezet zijn door mannen. Hierdoor
neemt echter het aantal rondlopende mannen op straat af en wordt de kans groter
dat een vrouw een openvallend plekje bezet. Zodoende zullen op den duur steeds
meer vrouwen op het terras zitten. Vervolgens blijkt bij voorbeeld dat vrouwen niet
graag in een kluitje bij elkaar zitten, zodat hun behoefte aan een stoel daalt en de
mannen weer een betere kans krijgen. Hoeveel mannen en vrouwen er op het terras
zitten is dus niet alleen een kwestie van de hoeveelheid mannen en vrouwen op
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[101] Zelfportret, 1 december 1987. Tekening (20,5 × 17,5) in inkt door Leo Vroman.
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straat en van de gretigheid waarmee ze op een leeggekomen stoel afgaan, maar
ook van de hoeveelheid personen die, omdat ze zijn gaan zitten, aan de circulatie
worden onttrokken, en daarnaast van de mate waarin ze elkaar aantrekken en
afstoten. In het bloed komen niet mannen en vrouwen maar honderden verschillende
soorten eiwit voor. Dat doet aan het principe niets af. Dat de hoeveelheid die aan
de wand geadsorbeerd is, afhangt van de hoeveelheden die in het bloed voorkomen
en van de affiniteit van die eiwitten voor het oppervlak, lijkt erg logisch. Vele jaren
is het een onverwoestbaar dogma geweest dat de adsorptie alleen daarvan afhangt.
Vroman heeft aangetoond dat ook het wegvangen van de eiwitten door de wand
en de mate waarin verschillende eiwitten elkaar aantrekken en afstoten in het proces
meespelen. Hij liet zien dat er daardoor eerst bepaalde eiwitten adsorberen, dat die
dan door andere soorten vervangen worden, en die weer door andere en zo verder.
Eerst gaan dus de heren zitten, na een tijdje worden ze vervangen door de dames,
dan komen de kinderen enzovoort.
Ik kan me voorstellen dat het verschijnsel u koud laat. Toch ben ik er even op
ingegaan omdat u in elk geval zult begrijpen dat het hier om een ingrijpende
verandering van onze inzichten gaat. Dat wordt ook algemeen erkend. Op het grote
congres over eiwitten en oppervlakken in Anaheim (1986) is Leo de centrale figuur
en spreekt iedereen die het over dit verschijnsel heeft van het ‘Vroman-effect’. Dat
is iets waar iedere onderzoeker van droomt! Spontane onofficiële erkenning door
de vakbroeders, het bewijs echt iets belangrijks verricht te hebben.
Ik geloof dat we hier terug kunnen komen op de vraag of deze status van
wetenschapsbeoefenaar consequenties heeft voor het begrijpen van zijn gedichten.
Zoals ik al uiteengezet heb geloof ik van wel. De mensen die ik op dit niveau
wetenschap heb zien bedrijven hebben iets gemeen. Namelijk dat zij leven in een
wereld die opgebouwd is uit het probleem waarmee ze werken. Zoals u een tijdje
niet hier-en-nu bent als u in de wereld van een mooie roman bent binnengestapt,
of liever gezegd, zoals een roman een parallelwereld schept waarin u leeft naast
uw dagelijkse bestaan, zo verblijft de onderzoeker die door zijn onderwerp is
gegrepen voortdurend in de parallelwereld die zijn onderzoek oproept. Het voorbeeld
van de mensen en het terrasje gaat daarom verder dan een populariserende
illustratie. Ik ben er zeker van dat Leo, om de problemen van zijn onderzoek op te
lossen, wandelt tussen de eiwitmoleculen. Niet alleen omdat ik dat uit eigen ervaring
ken, ben ik daarvan overtuigd. Ik herinner mij twee tekeningen van Leo (zie ill. 93
en 94) waarin hij het traject schetst dat hij meermalen per dag aflegt tussen de
macro- en de moleculaire wereld. Een van een vrouw aan het strand in een zo
vertekend perspectief dat
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[102] Naar de uitdrukking ‘We kunnen verder kijken omdat we op de schouders staan van
reuzen’, staat dr. Joe Andrade op de schouders van Vroman. Ze staan misschien niet op
zulke solide grond en zakken samen weg in een modder van fibrinogeen en andere proteïnen.
Op Andrades schouders staat een chirurg met een kunsthart in de hand - dat van het
onderzoek van Vroman en Andrade afhankelijk is - de verkeerde kant op te kijken. Andrade
houdt een vinger voor de lens, wat de waarneming niet bevordert. Tekening uit 1987.
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[103] Dr. Linda Graham kweekt endotheliumcellen (cellen van de bloedvatwand), die als
ondergrond voor kunstharten en dergelijke gebruikt worden. Soms woekert endothelium aan
de rand van een kunstbloedvat. Una Ryan onderzoekt hoe de cellen groeien. Tekening uit
1987.

[104] Dr. Eberhardt in Texas werkt met een mengeling van proteïnen van allerlei diersoorten.
Tekening uit 1987.
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men de moleculen ziet die in haar been een trombose doen ontstaan. Een andere
waarin de onderlinge grootteverhoudingen op atomaire, menselijke en kosmische
schaal vergeleken worden.
Enkele malen per dag verkleint hij zich een miljard maal om te kunnen denken
over wat zich afspeelt in zijn reageerbuisjes. Ik heb het idee dat dit heel exacte en
toch heel fantastische pendelen tussen hier en een realiteit die wij slechts indirect
kennen, verklaart waarom veel van de gedichten van Vroman een wereld doen
opengaan die uiterst reëel is en niettemin slechts in de verbeelding bestaat. Ik denk
hier bij voorbeeld aan zijn fabels.
En weer, net zoals bij die vierkante beker en het gras: misschien ziet u voor
gewaagde poëtische wendingen aan wat gewone feiten uit de wetenschappelijke
belevingswereld zijn. Misschien ook mist u wel eens de poëtische weergave van
een typisch biologengevoel.
Zo komen wij dan automatisch op mijn tweede vraag: wordt de poëzie van Vroman
wezenlijk beïnvloed door het feit dat hij bioloog is, door het soort bioloog dat hij is,
door de wijze waarop hij met de levende natuur omgaat?
Ik denk van wel. Voor mijn gevoel bestaat er zo iets als het Vroman-effect in de
poëzie. Een effect dat onafscheidelijk is van het feit dat hij bioloog is. Bij mijn
proefschrift voegde ik de stelling: ‘De algemeen erkende mening dat de medisch
biologische visie op de levende natuur een bij uitstek prozaïsche is wordt door het
werk van Vroman genoegzaam weerlegd.’ Het was 1962. Ik kende de dichter nog
niet en ik had er geen idee van dat we eens op hetzelfde gebied werkzaam zouden
zijn. Wel vond ik, en dat vind ik nog, dat in het werk van Vroman het poëtische en
het natuurwetenschappelijke op een unieke wijze verstrengeld zijn.
Een paar voorbeelden: Over een zojuist gestorven meisje: ‘Slechts haar inhoud
leefde zacht / en hopeloos nog een uur of acht’. Als u niet weet dat praktisch alle
cellen, eiwitten en dergelijke (dus de bouwstenen van het lichaam), na de dood hun
functie nog enkele uren vrij wel onveranderd bewaren, dan is deze zin, afgezien
van zijn poëtische waarde, voor u waarschijnlijk onzin. U kunt natuurlijk zeggen dat
de poëtische waarde voor u de zin uitmaakt, maar dan benadert u toch de situatie
van de man die onvertaalde Chinese gedichten waardeert ondanks dat hij geen
Chinees kent. U kunt ook zeggen dat het uiteindelijke kunstwerk door de lezer zelf
gemaakt wordt. Akkoord, maar het resultaat blijft dan afhankelijk van het aangeboden
materiaal zowel als van het door de lezer meegebrachte gereedschap. Met Chinees
kan de gemiddelde Nederlandse lezer weinig beginnen. Met sterk door de biologie
bepaalde beelden veel meer, maar nog altijd minder dan iemand die met het
gereedschap van de bioloog komt. Bovendien is de kans groot dat de dichter, die
zelf bioloog is,
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zelf ook inderdaad in de eerste plaats een biologische zingeving bedoelde. Voor
mij vertolken deze regels op sublieme wijze het wanhopige raadsel dat me zo vaak
overvalt als ik met de verse dood wordt geconfronteerd: wat is er nu helemaal
veranderd? Bijna niets, alle onderdelen functioneren nog. Men zou het hart zo weer
aan het kloppen kunnen krijgen maar het is onafwendbaar afgelopen.
Het hoeft natuurlijk niet zo tragisch: ‘Een virusdeeltje, Gijs geheten / was op een
zenuwcel gezeten’ kan nog gedicht worden door iemand die Gijs niet echt bij de
voornaam kent, maar wie dicht: ‘De cel rilde een zootje seinen / dat in de nacht
scheen te verdwijnen, / maar dat wetmatig werd verspreid’, die heeft zelf met die
cel op schoot gezeten, die kent de biologie op een zo intieme manier als alleen een
biologisch onderzoeker hem leert kennen.
Het moet maar eens gezegd worden: wetenschappelijk onderzoek kan een wereld
van schoonheid en ontroering openen voor de onderzoeker. In negenhonderd
negenennegentig van de duizend gevallen schaamt die er zich een beetje voor om
dat te erkennen. Hij wordt geacht nuchter en duidelijk te zijn. Dat vereist het vak.
Die eis is zo stringent dat men graag alle niet rationele aspecten van het onderzoek
verdoezelt. Maar een onderzoeker zonder fantasie is als een wandelaar op platvoeten
en een wetenschappelijk artikel dat niet pakkend geschreven is, is niet te lezen. Ik
herinner me hoe Leo eens door Tineke op de vingers getikt werd toen hij voorstelde
om een punt van twijfel in een artikel zo te verwoorden dat de zin waarom het ging,
net zoals de proeven die beschreven werden, voor tweeërlei uitleg vatbaar bleef op
precies dezelfde manier als de experimentele resultaten. Dat mag niet, nuchter en
eenduidig duidelijk is het parool. Volgens de leek sluit dat ontroering uit, maar dat
is niet zo. Een van de mooiste aspecten van het metier is dat er panorama's voor
je opengaan die voor anderen verborgen blijven. Die anderen moeten zich blijven
behelpen met herfst en maanlicht. Niet dat die ons te min zijn, maar we hebben er
wel een hele wereld naast en bij. Wijlen mijn vriend Gerrit Freud kon naar een
elektrocardiogram kijken en uitroepen: ‘Een curve van pure schoonheid!’ Dat was
niet helemaal terug te voeren op zijn barokke taalgebruik. Wie langdurig met
bepaalde natuurverschijnselen omgaat, gaat er de eigen schoonheid van zien. Uit
de belevingswereld die zo ontstaat vertelt Leo Vroman. Hij klapt uit de school. Hij
kan, omdat hij dichter is, de poëzie van het onderzoek ook aan niet-onderzoekers
doen vermoeden. Ik hoop tenminste dat u, die geen bioloog bent, na het lezen van
Vroman zich realiseert dat de ‘wondere wereld der dieren’ (en bacillen en moleculen
enz.) niet alleen curieus is of beangstigend of nuttig of bedreigd maar ook poëtisch.
Toch heb ik naar mijn gevoel de essentie van het Vroman-effect nog niet
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geraakt. Maarten 't Hart en D. Hillenius zijn ook biologen. Bij geen van hen tweeën
is er echter zo'n hecht verband tussen de biologie en het literaire werk als bij Vroman.
Ik heb net twee bloemlezingen van Engelse gedichten doorgenomen met wetenschap
2
en poëzie als thema. Je komt er van alles in tegen. Gedichten van J.R.
Oppenheimer, beroemd om zijn wetenschap, en van John Donne en Emily Dickinson,
beroemd om hun poëzie. Maar, als ik het zo zeggen mag, het rijmt nergens. Als niet
de natuurwetenschap maar de theologie als thema gekozen zou zijn, zou het geen
enkele moeite gekost hebben om een enorm aantal gedichten te vinden die zowel
poëtisch als wetenschappelijk van niveau waren en waarin die twee aspecten elkaar
ook nog aanvulden en versterkten. In de natuurwetenschap niet. Het lijken daar
altijd twee wezensvreemde elementen die om elkaar heen draaien zonder elkaar
te vinden. Behalve dan bij Vroman.
Het ligt hem niet aan het soort biologie. De ratten en vogeltjes van Maarten 't Hart
spreken makkelijker tot de verbeelding dan de signalen, cellen en moleculen van
Vroman. Een moleculair bioloog is wezenlijk moeilijker toegankelijk voor de leek
dan een etholoog of een systematicus.
Het dichtst kom ik bij een verklaring via het sleutelwoord intiem. Vroman kent zijn
cellen en moleculen intiem. Zoals alleen een onderzoeker van formaat met zijn
onderzoeksobject vertrouwd is. Of misschien: met het soort inlevingsvermogen dat
je moet hebben om een onderzoeker van formaat te worden. Daarnaast ken ik geen
dichter die zo zeer in staat is een sfeer van intimiteit in zijn gedichten op te roepen
als Leo Vroman. Zijn intimiteit met... met alles. Op een willekeurige bladzijde: ‘Het
zoenen der populieren, waar de wind haar schandelijk omarmen kan’. Een duimbreed
eerder: ‘Dan zoals een pioen ontspruit vanuit gegeneerd steen / barst met hernieuwd
geween / liefde het lichaam uit’. Twee volstrekt willekeurige bladzijden, altijd raak.
Stukken natuur van iedere dimensie gaan onophoudelijk over tot puur menselijke
intimiteiten. Vroman kleedt de natuur uit. Hij doet het met de hele natuur, al vele
decennia. En nog steeds raakt hij geroerd door ieder stukje bloot dat hij ont-dekt.
Hetzij in een gedicht, hetzij in het laboratorium. En deze ontroering weet hij direct
op de lezer over te brengen. Naar mijn mening is dat het Vroman-effect in de poëzie.
Het derde en laatste onderwerp is het moeilijkste. Is er iets vergelijkbaars in het
doen van wetenschappelijk onderzoek en het maken van gedichten? Volgens de
meesten van u waarschijnlijk niet. Volgens Leo Vroman wel. In het laboratorium zei
hij eens: ‘De mensen hebben het altijd over inspiratie in de poëzie, maar ze hebben
er geen idee van hoeveel inspiratie je nodig hebt voor wetenschappelijk werk.’ Maar,
zult u zeggen, inspiratie is toch typisch des
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kunstenaars. ‘Poëte, prend ton luth et me donne un baiser’ en zo? Er zal hierover
wel heel wat literatuur zijn, die ik allemaal niet ken. Als ik me, onbelast met kennis,
moet wagen aan een definitie dan zou ik zeggen: inspiratie is het
waar-haal-ik-het-vandaan gevoel. En dan snap ik Leo plotseling perfect wanneer
hij onderzoek en poëzie in deze gelijkstelt. U ook, denk ik, want als u niet tot de
totaal ongecijferden behoort, zult u zich herinneren hoe sommige meetkundige
vraagstukken zichzelf plotseling oplosten als men maar de gelukkige hulplijn trok.
Waarom nu juist die hulplijn? Hoe kom je erop? Kwestie van inspiratie, al wordt het
meestal niet zo genoemd. Wie de inspiratie geen plaats gunt in het onderzoek denkt
dat onderzoek een logisch voortstappen van de ene conclusie naar de andere is.
Dit idee is al lang verlaten. Onderzoek is een stap in het duister doen en dan kijken
of je misschien op de goede plaats terecht bent gekomen. De traditie wil dat je
daarna net doet of je daar altijd al heen gewild had. Als het tenminste de goede plek
is. Dat spel spelen we echter alleen om didactische redenen. Die stap in het duister
nu kan door niets anders geleid worden dan door inspiratie. Als ik inspiratie zo
definieer herken ik wat Leo zegt over de inspiratie in kunst en wetenschap. Dan is
er inderdaad geen verschil tussen het vinden van de juiste woorden - men weet zelf
niet precies hoe, en het vinden van de juiste hulplijn - men weet zelf niet waarom.
Er is eerst recht geen verschil tussen het vinden van de gelukkige hulplijn en het
oplossen van een onderzoeksprobleem.
Om de goede hulplijn te trekken moet je wel vertrouwd zijn met de stof. Je kleine
zusje zou hem nooit per ongeluk goed tekenen. Wie de theorie niet geleerd heeft
kan de vraagstukken niet oplossen. En vertrouwdheid met de complexe vraagstukken
van de moleculaire biologie verkrijg je alleen door met die moleculen op te staan
en naar bed te gaan. Daar is die intimiteit weer. De motor van het Vroman-effect.

Eindnoten:
1 De lezer die wel meer wil weten over het bloedonderzoek zij verwezen naar het voortreffelijke
boekje Blood van L. Vroman, New York 1967. Nederlandse bewerking Bloed. Amsterdam 1968.
2 Songs from unsung worlds. Bonnie Bilyeu Gordon. Boston-Basel-Stuttgart 1985; Poems of
Science. John Heath-Stubbs and Phillips Salman. Penguin Books, 1984.
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Ben Peperkamp en Murk Salverda
1
Bi(bli)ografische aantekeningen 1915-1989
1915 Leo Vroman wordt op 10 april geboren (Krugerlaan, Gouda). Zijn vader, drs.
S.J. Vroman, heeft als leraar natuurkunde en mechanica een vaste betrekking aan
de Rijks-hbs en het gymnasium (Krugerlaan, Gouda). Op 7 december 1975 schrijft
Vroman aan G.A. van Oorschot: ‘Mijn vader bestond voornamelijk uit natuurkunde,
grappen, klassieke muziek, en sigaren.’ Zijn moeder, A. Vromen, eveneens van
joodse herkomst en kandidate in de wiskunde, doceert op dezelfde school. Vroman
heeft één broer, Jaap Vroman, die enkele jaren ouder is.
1921-1927 Vroman bezoekt de Willem de Zwijgerschool voor gewoon lager onderwijs
(Martenssingel, Gouda), waar hij zijn schoolschriften illustreert. In en rond de tuin
van het ouderlijk huis raakt hij geïnteresseerd in flora en fauna. Hij wordt lid van een
vereniging voor natuurvorsing (Wullingsinstituut, Voorschoten). Wanneer hij ziek in
bed ligt (bronchitis), vertalen zijn ouders verhalen uit Stories from Hans Andersen
([Illustrated by] E. Dulac. Tweede druk, London 1912; zie voor meer gegevens over
zijn jeudlectuur ‘Persoonlijke voorkeur. Sprookjes’. In: Critisch Bulletin 23 (1956),
p. 61-62; ‘20.000 mijlen onder zee’. In: Achttien schrijvers kiezen een boek.
Amsterdam 1956, p. 71-74; ‘Boeken van vroeger’. In: Dat was nog eens lezen! 40
auteurs over boeken uit hun kinderjaren. Amsterdam 1972, p. 93; ‘Andersen. Schrijver
als lezer’. In: de Volkskrant 22 maart 1980).
1927-1932 Vroman vervolgt zijn opleiding aan de Rijks-hbs (Gouda), waar hij kennis
maakt met gedichten van ‘de wat verfomfaaide doch brave/Tollensen en Potgieters’
(‘Hij leeft nog ook’. In: De Gids 122 (1959), dl.II, p. 213-214). In 1932 doet hij
eindexamen (afdeling B). Met zijn ouders en broer, nichten en achternichten
(waaronder Bé en Heleen Pimentel), maakt hij vakantiereizen naar Frankrijk,
Zwitserland en Noord-Italië, waar hij insekten en kikkers verzamelt.
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1932 Vroman start zijn academische studie biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Samen met zijn broer, die geologie studeert, woont hij op kamers (Alexander
Numankade 49, later Poortstraat 128, Utrecht). Beiden zijn lid van de Utrechtse
studentenvereniging Unitas (Unitas Studiosorum Rhenotraiectina). In het jaarboek
van de vereniging over 1933 (U.S.R. boek 1933. [Utrecht 1932]) verschijnen zijn
eerste tekeningen en prozapublikatie (‘Het geheim van het verdwenen gebit’, p.
119-121; tot en met 1939 zullen meer bijdragen aan deze jaarboeken volgen).
1933 Bij Unitas sluit Vroman vriendschap met onder anderen A. Alberts en A.
Koolhaas (A. Alberts, ‘De komst van de broer van Sherlock Holmes’. In: Zestigjaar
Leo Vroman. Tirade 19 (1975), p. 277-279; A. Koolhaas, ‘Leo Vroman zestig jaar’.
In: Idem, p. 303-307; A. Koolhaas, ‘Essentieel verschijnsel in elkaars leven’. In: Vrij
Nederland/boekenbijlage 15 juni 1985; W. Paap, Literair leven in Utrecht tussen de
beide wereldoorlogen. Utrecht 1970, p. 65-67). Op 24 maart worden enkele illustraties
van zijn hand opgenomen in Vivos Voco (10 (1932/33) no. 14, p. 1-4), een tijdschrift
dat door leden van de vereniging wordt geredigeerd en uitgegeven, en waarvan hij
op 30 januari 1934 redacteur wordt. Koolhaas zet hem aan tot het schrijven en
publiceren van gedichten. Op 17 november verschijnen in Vivos Voco ‘Uit één
melodie werd mijn leven geboren’ en ‘Stijgt en daalt maar eene zonne’ (11 (1933/34)
no. 6, p. 65; tot en met april 1940 zullen geregeld publikaties van zijn hand in dit
tijdschrift verschijnen). Hij beschildert muren van het sociëteitsgebouw van de
vereniging (Symposion, Lucas Bolwerk, Utrecht), en participeert bovendien (door
ontwerp en beschildering van decors) in toneelprodukties die onder regie van A.
Koolhaas, en met Alberts en O. Koefoed, worden uitgevoerd (A. Jarry, Ubu roi, in
een vertaling van C.J. Kelk, F. Chasalle (Constant van Wessem) en E. Vergé (Joop
Greve); zie verder J. Bonten, Anton Koolhaas. Nijmegen enz. 1980, p. 13). Vroman
maakt kennis met werk van A. Roland Holst, M. Nijhoff, H. Marsman, Jan Engelman
en J. Greshoff (zie ‘Het ontwortelde woord’. In: Martinus Nijhoff. [Amsterdam] 1954,
p. [113]-117; ‘Engelman, en vooral IK’. In: Raam (1970) no. 65, p. 38; ‘Toch komt
hij telkens terug’. In: Greshoffnummer [van] Tirade 17 (1973), p. 549-552; 1957 en
1977).
1935 Een poging van Vroman een kunsttheorie te formuleren, wordt gestaakt
(Philosophische psychologie van de kunst. Ed. F. van Dijl. Dordrecht 1982).
1936 Vroman raakt bevriend met de student in de neerlandistiek en auteur Max de
Jong, met wie hij regelmatig over de produktie en publikatie van
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[105] Blood in contact with natural and artificial surfaces werd in 1987 uitgegeven door The
New York Academy of Sciences, als neerslag van een congres over het onderwerp. Leo
Vroman was een van de editors en tekende de illustratie op het omslag. De tekening geeft
het spannen weer van kunstmatig, polymeer weefseloppervlak (boven) en dat van een
natuurlijke bloedvatwand (beneden) in reactie op de aanwezigheid van bloedplasma.

[106] ‘Vanuit een open kooi’ (29,5 × 21), 3 december 1987. Potloodtekening door Leo
Vroman. Het bijschrift luidt: ‘Jakarta, 3 dec. '87 voor Kees Snoek vanuit een open kooi.’
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poëzie debatteert. De Jong, die voor Vromans werk grote bewondering koestert,
schrijft zijn gedichten over in een cahier dat later aan Vestdijk ter beoordeling wordt
voorgelegd (zie 1941 en Leo en Tineke Vroman, Met en zonder Max de Jong. Utrecht
enz. 1985. [Bibliofiele uitgave van de Sjaalmanpers]; Ongebundelde gedichten van
Leo Vroman (1937-1941) uit een schrift van Max de Jong; met een nawoord van
Tineke Vroman. Woubrugge 1989. [Bibliofiele uitgave van de Avalon pers]).

1937 Vroman behaalt het kandidaatsdiploma biologie (tot het curriculum behoren
onder meer vergelijkende fysiologie, plantenfysiologie en functionele anatomie). In
de NRC publiceert hij bij tekst van Koolhaas striptekeningen onder de titels Stiemer
en Stalma en Stiemer stevent naar Wallekant. Deze strips worden later in door de
NRC verspreide premieboekjes gebundeld, en bovendien in vertaling opgenomen
in jeugdtijdschriften die in Zweden, Zwitserland en Tsjechoslowakije verschijnen
(Bonten, Anton Koolhaas (zie 1933), p. 17; 1957 en 1961). Zijn eerste pogingen
literair werk te doen plaatsen in een officieel literair tijdschrift mislukken, wanneer
H.T. Colenbrander (redacteur van De Gids) op 21 november meedeelt Vromans
poëzie ‘nog onrijp’ te achten (‘Hilde I-V’, in: Gedichten, vroegere en latere (zie 1949),
p. 20-25).
1938 In het najaar ontmoet Vroman aan een tafel in de eetzaal van Unitas bij toeval
Georgine Marie (Tineke) Sanders (geboren 14 maart 1921, Batavia, Indië), die
samen met haar moeder (M.E. Bickes), grootmoeder en twee broers vanuit haar
geboorteland naar Nederland is gekomen om aan de Rijksuniversiteit Utrecht
medicijnen te studeren. Tinekes vader, G.S. Sanders, is achtergebleven en werkt
te Batavia als adviseur bij het Inlands Onderwijs. Tineke en Leo verloven zich korte
tijd later. Tineke maakt kennis met De Jong.
1939-1940 Op 22 december 1939 publiceert Vroman een door hem getekend portret
van Tineke in Vivos Voco (17 (1939/40) no. 8, p. 75). Vanaf het najaar van 1939 tot
en met april 1940 verschijnen in hetzelfde tijdschrift onder de titel ‘Over de structuur
van de menselijke geest’ twaalf beschouwingen over kunst (17 (1939/40) no. 4-15).
Hij maakt met Tineke een vakantiereis naar Zwitserland.
1940 Op 4 januari huwt Jaap Vroman. Korte tijd later vestigt hij zich met zijn vrouw
te Tel Aviv (Israël), waar hij (na zijn promotie op 4 april 1938) tot lector is benoemd
in de geologie. Op 14 mei, na de inval van de Duitsers en een
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[107] ‘Dag lieverd!’, 17 december 1988. Potloodtekening (25 × 33,5) gebaseerd op het
uitzicht uit Leo's raam op de zesde verdieping van zijn flat in Brooklyn (East 13th Street).
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afscheid van zijn verloofde die van haar ouders geen toestemming krijgt hem te
vergezellen, rijdt Vroman per taxi van Utrecht naar zijn geboorteplaats. Daar deelt
hij zijn ouders mee Nederland te willen verlaten. In Scheveningen koopt hij met
enkele anderen een boot, die hem buiten de territoriale wateren brengt. Voor vertrek
ziet hij aan de horizon de vlammen van het bombardement op Rotterdam. In een
Groningse kotter, waarin hij overstapt, bereikt Vroman op 16 mei Harwich (Engeland).
Via Londen, waar hij visa weet te bemachtigen, bereikt hij op 21 juli Kaapstad
(Zuid-Afrika). Daar maakt hij, door toedoen van de Nederlandse ambassadeur
Regnier van Swinderen en samen met Daan Langelaan, kennis met Greshoff, met
wie hij zal blijven corresponderen (Brieven over en weer (zie 1977)). Op 7 augustus
ten slotte bereikt hij Tandjong Priok (Indië), waar Tinekes vader hem opwacht. In
Batavia betrekt hij kamers (Gang Scott 13), die hij versiert met tekeningen en foto's
van zijn verloofde. Hij laat zich inschrijven aan de Geneeskundige Hoogeschool
(Batavia), om zich op zijn doctoraalexamen biologie te kunnen voorbereiden.

1941 Vroman herneemt zijn artistieke werkzaamheden. Hij levert illustraties bij
enkele vertalingen (P. Kohler, Hitler's privé-leven (I was Hitler's Maid). [Anonieme
vertaler]. Geïllustreerd door L. Vroman. Batavia 1941; F. Clune, Zwerftochten (Try
anything once). Vertaald door A. Zimmerman. Illustraties van L. Vroman. Batavia
1941), en publiceert een aanzienlijk aantal tekeningen en (beeld)verhalen in Indische
periodieken (‘Het geheimzinnige avontuur van Totty de Sphinx’ in Actueel
Wereldnieuws en Sport in Beeld 3 mei 1941-28 februari 1942; ‘Baby’, ‘Dagboek van
een totok', Karakters in oorlogstijd’, ‘Sophie’, ‘Nuttige dieren die niet bestaan’ en
‘Stoute streken met de tekenstift’ in Indisch Weekblad 3 januari 1941-27 februari
1942). Bovendien schrijft hij gedichten, die pas later in Gedichten, vroegere en latere
het licht zien (zie 1949). Door toedoen van Tineke Sanders en De Jong, én dank
zij het enthousiasme van redacteur Vestdijk die inzage krijgt in een door De Jong
gemaakt afschrift van Vromans gedichten, worden in maart enkele, nog vóór zijn
vertrek geschreven gedichten gepubliceerd in Groot Nederland (‘Verzen’, ‘Uit een
aanzet voor een Don Quichotte’ en ‘Mijn pop gaat dood’, 39 (1941), dl. II, p. 161-162;
zie 1936). Op initiatief van Greshoff verschijnt bovendien in mei een prozatekst
(‘Nog geen week’) in het Indische cultureel maandblad De Fakkel (1(1941) no. 7,
p. 515-525), waarin Vroman van zijn oorlogservaringen (1940-41) verslag doet.
Eerder al had De Jong twee gedichten (‘Ik zoek de zweefste van de lege kloven’
en ‘Lurk demonstreert met veel gebaren’) doen plaatsen in De schone zakdoek (1
(1941) no. 4), een tijdschrift dat vanwege de censuur in een oplage van slechts één
exemplaar wordt geproduceerd (zie De schone zak-
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[108] Op 30 maart 1988 houdt Leo Vroman op het Department of Microbiology and
Immunology van het Texas College of Osteopathic Medicine te Fort Worth een lezing. Zijn
dochter Peggy, die daar research-assistente is, leidt hem in.

[109] Op 22 april 1988 spreekt Vroman in Amsterdam bij het vijfenzeventigjarig jubileum
van de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut een rede uit, waarbij ook koningin Beatrix
aanwezig is. De rede werd gepubliceerd als Voorbij de vooruitgang, Amsterdam 1988. Foto
Anefo.
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doek 1941-1944; onafhankelijk tijdschrift onder redactie van Theo van Baaren en
Gertrude Pape. Amsterdam 1981, p. 23).
1942 Op 4 januari sterft zijn vader te Bussum ten gevolge van een hartaanval. Na
zijn doctoraalexamen plant-en dierkunde (behaald op 15 september 1941), werkt
Vroman als wetenschappelijk assistent zoölogie aan de Geneeskundige Hoogeschool
te Batavia. Door de Japanse aanval op Indië wordt Vroman echter verplicht zich
aan te melden als soldaat bij de strijdmachten (zie voor een verslag van het leven
van soldaat Vroman: ‘206415 [I en II]’. In: Indisch Weekblad 13 en 27 februari 1942).
De compagnie waartoe hij behoort lost één enkel en toevallig schot. Na de capitulatie
wordt hij door Japanse legereenheden gevangen genomen, en vervolgens als
krijgsgevangene gedetineerd in Bandoeng (Indië), waar hij werkt aan een roman
(‘Mijnheer Jansen’), die later verloren gaat (zie onder meer ‘[Interview met] Leo
Vroman’. In: J. Bernlef en K. Schippers, Wat zij bedoelen. Amsterdam 1965, p. 177).
Later in dit jaar wordt hij overgeplaatst naar Tjilatjap (Indië). Daar schrijft en tekent
hij onder meer in zijn dagboeken (‘Dagboekbladen uit het kamp Tjilatjap’. [Ed. Bert
Voeten]. In: De Gids 128 (1965), dl. I, p. 275-277).
1943-1944 Vroman wordt overgebracht naar het kamp Tjimahi (Indië). Dank zij het
Internationale Rode Kruis kan hij een paar maal berichten over zijn toestand naar
Nederland verzenden. In Tjimahi sluit Vroman vriendschap met onder anderen
J.H.W. Veenstra, Erik de Vries en Rob Nieuwenhuys. Behalve tekeningen en
gedichten, maakt hij houtsneden bij een door Veenstra en Nieuwenhuys geredigeerd
en getypt boekwerk (Onschendbaar domein; oplage 15 exemplaren), waarin een
aantal, reeds gepubliceerde nederlandstalige gedichten is bijeengebracht (J.H.W.
Veenstra, ‘Vroman als kampartist’. In: Zestig jaar Leo Vroman. Tirade 19 (1975), p.
355-360; Rob Nieuwenhuys, ‘De onaantastbare gevangene’. In: Idem, p. 361-369).
Zijn moeder arriveert na een verblijf in kamp Barneveld en Westerbork in
Theresienstadt (Tsjechoslowakije). Tineke gaat van herfst 1943 tot zomer 1944
werken als dienstbode bij een tandartsgezin in Soest. Greshoff plaatst in maart 1943
twee gedichten van Vroman (‘Kieming en geboorte’ en ‘Het komt’) in De Stoep
((1943) no. 9- 10, p. 21-22), een periodiek dat in Curaçao verschijnt. In november
1943 wordt Vroman via Singapore verscheept naar Osaka (Japan), waar hij ruim
anderhalf jaar zal verblijven. Hij wordt er te werk gesteld in de droogdokken, krijgt
long- en middenoorontsteking, sterft bijna. Hij ruilt voedsel voor papier, waarop hij
aan gedichten werkt (gepubliceerd in Gedichten, zie 1946), en aanzetten maakt
voor de novelle Trihinde, die later onder de
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titel Tineke wordt gepubliceerd (zie 1948). Hij draagt dagelijks een boekje met zich
mee, waarin pasfoto's van zijn verloofde zijn geplakt, met haar elektrocardiogram
op het omslag.

1945 Na het bombardement op Osaka, wordt hij in maart vervoerd naar Nagaoka
(Japan), waar men hem belast met de bediening van machines in een carbidfabriek.
Na de capitulatie van de Japanners brengt men hem in september naar Manila
(Filippijnen) waar hij uit krijgsdienst wordt ontslagen. Aanvankelijk neemt hij zich
voor om via San Francisco, Chicago en New York naar Nederland terug te keren.
Op aanraden van zijn oom, de medicus I. Snapper, die hij in New York ontmoet,
besluit hij echter in Amerika te blijven om te proberen zich daar als biologisch
onderzoeker en tekenaar-literator te kwalificeren (zie voor dit permanente verblijf in
het ‘buitenland’ onder meer ‘Tussen twee talen’. In: Criterium 3 (1948), p. 446-448;
‘Beste allen [open brief]’. In: NRC Handelsblad 2 februari 1979; F. van der Linden,
‘Nederlanders in den vreemde; gesprek met Leo en Tineke Vroman’. In: Avenue
februari 1987). Zijn moeder vestigt zich bij zijn broer in Israël.
1946 Tineke Sanders, die per brief op de hoogte wordt gebracht van Vromans
plannen, neemt zich voor om, na haar doctoraalexamen medicijnen, zich bij haar
verloofde te voegen. Intussen probeert zij Nederlandse uitgevers voor een
boekuitgave van Vromans werk te interesseren. Na contacten van Tineke met de
typograaf Huib van Krimpen, uitgever Geert van Oorschot en Alice von Eugen-van
Nahuys, directrice van Em. Querido's Uitgeversmaatschappij N.V., besluit
laatstgenoemde na overleg met onder meer Adriaan van der Veen en Vestdijk, een
poëziebundel van Vroman in produktie te nemen (Gedichten. Amsterdam 1946;
oplage 1000 exemplaren). In deze debuutbundel zijn gedichten bijeengebracht die
in krijgsgevangenschap (‘Java 1942-Nagaoka 1945’) zijn ontstaan. Vroman, die dan
in New York verblijft, voorziet verder in zijn onderhoud door de produktie van proza
(onder meer ‘Van Indië naar Japan’ in: The Knickerbocker Weekly 18 februari 1946),
tekeningen (The Saturday Review 14 September 1946) en boekillustraties (J.W.
Campbell, The Atomic Story. New York 1947; zie Mare 7 april 1983). Hij maakt
kennis met Dola de Jong, L.A. Ries en Marnix Gijsen en werkt verder aan Tineke
(zie 1948). Bovendien verschijnen gedichten (‘Soember Brantas’, ‘Aquarellen van
W.S[chippers]’ en ‘Kind en kraai’) in Criterium (1 (1945/46), p. 689-691; meer
publikaties in dit tijdschrift volgen).
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1947-1955 Na bemiddeling van Snapper wordt Vroman te werk gesteld als ‘research
associate’ bij de patholoog S.E. Moolten aan St. Peter's General Hospital (New
Brunswick, New Jersey), waar hij (tot 6 juli 1950 samen met zijn vrouw) onder meer
onderzoek verricht naar de kleverigheid van bloedplaatjes en trombose (zie 1949).
1947 Tineke Sanders kwalificeert zich aan de Rijksuniversiteit Utrecht als semi-arts.
Op 9 September arriveert zij per S.S. Queen Mary in Amerika. Eén dag later laten
beiden zich door een dominee der Methodisten in Trinity Church (Highland Park,
New Jersey) in de echt verbinden. Het echtpaar betrekt vervolgens een kamer in
Highland Park. Later verhuizen zij naar een woning in de buurt van St. Peter's
General Hospital (106 Somerset Street, New Brunswick, New Jersey). Gedichten
(‘Altijd’ en ‘Nacht’) verschijnen in De Nieuwe Stem (2 (1947), p. 751-752); het vers
‘Voor wie dit leest’ verschijnt in Criterium (2 (1947), p. 625-626).
1948 In januari ziet Tineke het licht (Amsterdam 1948; oplage 1000 exemplaren),
voorzien van illustraties van de hand van de auteur. Vroman publiceert voor het
eerst in Podium (‘Uitgestreeld’ en ‘Na mijn dood’ 4 (1947/48), p. 148-149; meer
publikaties in dit tijdschrift volgen). Zijn eerste open brief (‘Brief uit U.S.A.’) verschijnt
in februari in het Indische maandblad Oriëntatie (1 (1947/48) no. 5, p. 47-50).
1949 Van de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek wordt verslag gedaan
(eerste vakpublikatie: S.E. Moolten en L. Vroman, ‘The adhesiveness of blood
platelets in thromboembolism and hemorrhagic disorders [I]’. In: American Journal
of Clinical Pathology 19 (1949), p. 701-709). Von Eugen-van Nahuys, die na de
publikatie van Gedichten en Tineke een groot literair én zakelijk vertrouwen is gaan
koesteren in het werk van Vroman, besluit in overleg met de dichter een aantal,
door Victor E. van Vriesland geselecteerde gedichten die voor en na gevangenschap
zijn ontstaan (‘in Holland, 1935-1940’, ‘in Indië, 1940-1941’, ‘in Amerika, 1946-1948’),
te bundelen in Gedichten, vroegere en latere (Amsterdam 1949). Met behulp van
woordenboeken en een thesaurus maakt Vroman ook engelstalige gedichten. De
redactie van Poetry besluit een aantal van deze gedichten te plaatsen, waarmee
de dichter zich voor het eerst in een Amerikaans literair tijdschrift profileert (‘Six
poems’ vol. LXXV, October 1949-March 1950, p. 320-325). Hij schrijft een
autobiografisch essay, waarin hij verslag doet van zijn werk en leven tot dan toe (in:
Zesentwintig biografieën. Amsterdam 1949, p. 87-90).

Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman

201

[110] ‘Hoe ik mij voorstel op één plaats te bloeien en op een andere al te verwelken.’ Tekening
van Vroman uit 1988, gepubliceerd in Voorbij de vooruitgang, p. 23.
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1950 Na de geboorte van Geraldine (Gerritje of Gerry) op 6 juli staakt Tineke Vroman
haar wetenschappelijk werk. Gedichten, vroegere en latere wordt bekroond met de
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Vroman maakt schilderijen.
1951 Vroman wordt Amerikaans staatsburger.
1952 Op verzoek van W.F. Hermans en ter gelegenheid van de boekenweek worden
in februari in de Moderne Boekhandel te Amsterdam enkele van zijn tekeningen en
boekillustraties geëxposeerd (zie onder meer [Anoniem], ‘Tekenende schrijvers:
chaotische wereld?’. In: Het Vrije Volk 23 februari 1952). Op 9 maart wordt Peggy
Ann (Pegje) Vroman geboren. Vroman publiceert op uitnodiging van Nieuwenhuys
in Libertinage (eerste poëziepublikatie: ‘De goden’ en ‘Golga Batao’ 5 (1952), p.
4-7; meer publikaties volgen).
1953 Hij correspondeert met Daisy Wolthers en Bert Bakker, en publiceert op hun
verzoek in Maatstaf(‘Toekomst’ en ‘Eb en vloed’ 1 (1953/54), p. 470-471, p. 713-715;
meer publikaties in dit tijdschrift volgen). In het najaar verschijnt Poems in English
(Amsterdam 1953; oplage 500 exemplaren), een uitgave die in Nederland te koop
wordt aangeboden. Op voorstel van Von Eugenvan Nahuys wordt vóór publikatie
Roland Holst geraadpleegd; zijn kritische aantekeningen bij de engelstalige gedichten
die in deze bundel worden bijeengebracht, legt Vroman echter naast zich neer.
Poems in English vindt in Nederland nauwelijks aftrek. Pogingen de bundel in
Amerika te distribueren hebben geen succes. Zijn teleurstelling over deze gang van
zaken wordt nog versterkt door het feit dat de Poetry-redactie geen interesse meer
toont in nieuwe engelstalige gedichten die Vroman ter plaatsing aanbiedt (zie onder
meer A. Morriën, ‘Gesprek met Leo Vroman’. In: Tirade 2 (1958), p. 301-303).
1954 In april verschijnt zijn gedicht ‘Vrede’ (in: Nationale snipperdag; dat is een
gemeenschappelijke aflevering van de Nederlandse letterkundige en
algemeenculturele tijdschriften [...]. Baarn enz. 1954, p. 5-6). Vijf, door Vroman in
het Engels vertaalde gedichten (van Roland Holst, Nijhoff, Van Vriesland, J.C. Bloem
en M. Vasalis) worden gepubliceerd in De Gids (117 (1954), dl. II, p. 453-455).
1955 Vroman neemt ontslag bij Moolten (zie 1947-1955), en begint bij L.A. Stauber
aan Rutgers University (Department of Parasitology, New Brunswick, New Jersey)
een onderzoek naar ‘the hematology of Chinchilla before
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[111] Een woordschakeling van tientallen letters op een lint dat net zo spiraalt als een bepaald
eiwitmolecuul. Het ‘woord’ zit, misschien in principe zoals een eiwitmolecuul, vol met
betekenissen. Door dit soort ‘beeldspraak’ probeert Vroman inzicht te verschaffen in
ingewikkelde biochemische structuren. Ingekleurde pentekening uit 1988 (28 × 35,5). Dit is
een Engelse versie. Een Nederlandse versie is gepubliceerd in Voorbij de vooruitgang, p.
17.
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and after Leishmannia infection’. Op aanraden van Greshoff legt hij zijn eerste
briefcontact met Bert Voeten, poëzie-redacteur van De Gids, met wie hij intensief
zal blijven corresponderen (zie 1960; voor enkele open brieven aan Voeten Brieven
uit Brooklyn (zie 1975), [XII]-[XV] en [XVII]; eerste oorspronkelijke poëziepublikatie in
De Gids: ‘Uit slaapwandelen’ 118 (1955), dl. II, p. 345-347; vele poëzie- én
prozapublikaties volgen). De boekuitgave Inleiding tot een leegte verschijnt, waarin
- in zeefdruk - knipsels van de hand van de auteur zijn gereproduceerd (Amsterdam
1955; oplage 800 exemplaren). Tekeningen en schilderijen worden gedurende
enkele maanden tentoongesteld in Bodley Gallery (New York; S. P[reston], ‘About
Art and Artist’. In: The New York Times 18 februari 1955; C. B[urrows], ‘Vroman at
Bodley. Art Exhibition Notes’. In: New York Herald Tribune 19 februari 1955).

1955-1958 Na zijn werk bij Moolten, en een kortstondig onderzoek aan Rutgers
University, wordt Vroman (eerst als ‘research assistant’, later als ‘research associate’)
benoemd aan het Mount Sinai Hospital (Hematology Department, New York) waar
hij (in samenwerking met L.E. Wasserman) fysiologische aspecten van de
bloedstolling onderzoekt. Bovendien vindt hij hier gelegenheid te werken aan zijn
academisch proefschrift (zie 1958), In verband met zijn benoeming verhuist hij met
vrouw en twee kinderen naar 414 West 121st Street, New York.
1956 Publikatie van De adem van Mars (Amsterdam 1956; oplage 1500 exemplaren),
waarin reeds voorgepubliceerde prozateksten zijn bijeengebracht. Voor het gedicht
‘Uitslaapwandelen’ (zie 1955) ontvangt hij de Poëzieprijs van de gemeente
Amsterdam.
1957 In het najaar verschijnt de poëziebundel Uit slaapwandelen (Amsterdam 1957;
oplage 1000 exemplaren), waarin gedichten zijn opgenomen die na 1950 zijn
ontstaan en voorgepubliceerd. Geert van Oorschot publiceert een boekuitgave van
Stiemer en Stalma, waarvoor Vroman een reeks nieuwe illustraties maakt (A.
Koolhaas, Stiemer en Stalma. Een verhaal voor kinderen. Amsterdam 1957; bij A.W.
Bruna & Zn. (Utrecht) verschijnt in 1973 nog een boekuitgave van de oorspronkelijke
strip; zie 1933). Vroman schrijft een van zijn (zeldzame) kritieken, waarin hij zijn
bewondering voor Greshoffs poëtisch oeuvre tot uitdrukking brengt (‘Jan Greshoff
in zijn gedichten’. In: NRC 5 januari 1957). Hij expliciteert aspecten van zijn taal- en
kunstopvattingen in het essay ‘Stijl’ (Tirade 1 (1957), p. 253-254; meer publikaties
in dit tijdschrift volgen).
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[112] Leo Vroman op 15 november 1988 op bezoek bij zijn vriend Bert Voeten.

[113] Leo Vroman met zijn kleinkinderen Danny en Lisa, Coney Island 1989.
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1958-1961 Vroman werkt onder anderen met Ethel Tobach en T.C. Schneirla op
‘The American Museum of Natural History’ (Department of Animal Behavior, New
York), waar hij wordt belast met onderzoek naar ‘physiological aspects of effects of
early experience on adaption to stress in rats’.
1958 In het voorjaar ziet Snippers van Leo Vroman het licht (Amsterdam 1958;
1500 exemplaren), dat (merendeels voorgepubliceerde) prozateksten bevat. Na
meer dan achttien jaar keert Vroman met zijn gezin naar Nederland terug, om op
22 september 1958 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht te promoveren tot doctor in
de wis- en natuurkunde (Surface contact and thromboplastin formation. (Diss.)
Utrecht 1958. Promotor: H.J. Vonk; zie ‘The return’. In: Delta 1 (1958/59), p. 99-101).
Velen van zijn vriendinnen en vrienden (met wie hij tot dan toe alleen
gecorrespondeerd of getelefoneerd heeft) zijn hierbij aanwezig (onder anderen
Voeten, Marga Minco, Hella S. Haasse, Adriaan Morriën, Cees Nooteboom, Ed.
Hoornik). Op 4 oktober schrijft Vroman een open brief aan Paul Rodenko waarin hij
verklaart zo goed als niets te weten van de contemporaine literaire situatie in
Nederland (Experimentelen, Vijftigers; ‘Het vergramde oogmesje’. In: Maatstaf 6
(1958/59), p. 650-651). Vestdijk publiceert echter - tot Vromans grootste genoegen
- een essay waarin de auteur Vromans taalopvattingen bekijkt mede tegen de
achtergrond van de poëticale en idiomatische veranderingen van ‘Vijftig’ (‘Poëzie
voor de ontploffing’. In: De Gids [121] (1958), dl. I, p. 130-137).
1959 In oktober voltooit Vroman het gedicht ‘Over de dichtkunst; een lezing met
demonstraties’, waarin hij zijn literatuuropvattingen in 844 versregels expliciteert.
Van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Y.
Scholten) krijgt hij op 1 december de opdracht tot het schrijven van een ‘Ballade’.
1960 ‘Over de dichtkunst’ én ‘Ballade’ vormen de aanleiding tot en het onderwerp
van een uitvoerige, in brieven gevoerde discussie met Voeten over aspecten van
zijn poëzie en poëtica; een fragment van dit debat verschijnt ter inleiding bij ‘Over
de dichtkunst’ (in: De Gids 123 (1960), dl. II, p. 21-36, p. 119-127). In samenhang
hiermee schrijft hij een (polemische) ‘Brief uit Brooklyn’ (in: Tirade 4 (1960), p. 235),
waarin hij zijn poëticale standpunten nog eens releveert. In maart komt De
ontvachting en andere gedichten in de handel (Amsterdam 1960; oplage 1000
exemplaren), waarin gedichten zijn gebundeld die voor het grootste deel na 1957
zijn ontstaan en voorgepubliceerd. Van wege het relatief gunstige onthaal van de
tot dan toe geproduceerde proza-uitgaven
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wordt in het najaar de eerste verzameluitgave Tineke. De adem van Mars. Snippers
van Leo Vroman onder de algemene titel Proza gepubliceerd (Amsterdam 1960).
Op een grammofoonplaatje uit de reeks Stemmen van schrijvers (Leo Vroman [en]
Sybren Polet. Amsterdam [1960]. [Code] SVS 6008) leest hij enkele gedichten (eerder
verscheen Gedichten horen. [Grammofoonplaat met tekstboek]. Amsterdam 1959).

1961-1985 Dank zij subsidies van instituten voor natuurwetenschappelijk onderzoek
werkt Vroman (eerst als ‘Research physiologist’, vanaf 1978 als ‘Research career
scientist’) ononderbroken aan het Veterans Administration Hospital (Medical
Research Service, Brooklyn, New York) aan zijn onderzoek naar de interactie van
bloed met natuurlijke en kunstmatige oppervlakten.
1961 In augustus verschijnt Twee gedichten (‘Over de dichtkunst’ en ‘Ballade’.
Amsterdam 1961; oplage 1500 exemplaren). Vroman en zijn gezin verhuizen naar
2365 East 13th Street, Apartment 6U, 11229 Brooklyn, New York (zie onder meer
‘Twee steden’. In: Tirade 33 (1989), p. 241-243). Hij correspondeert met K.L. Poll
over de publikatie van zijn ‘Fabels’ in Hollands Week-[later: Maand]blad (eerste
poëziepublikatie in dit tijdschrift: ‘Een manier’ 2 (1960/61) no. 82, p. 11; vele
publikaties volgen). Samen met Koolhaas herneemt hij de produktie van de strip
‘Stiemer en Stalma’ onder de titel Stiemers strubbelingen (de Volkskrant 14 oktober
1961-17 augustus 1963). Hij ontvangt voor de tweede maal de Poëzieprijs van de
gemeente Amsterdam, nu voor het gedicht ‘Voor Jan Greshoff, en voor een meisje
zonder hoofd’ (in: De Gids [120] (1957), dl. I, p. 174-176).
1962 Op 18 januari is Vroman als ‘guest of honor’ aanwezig op het ‘52nd Annual
Dinner of the Poetry Society of America’ - een vereniging voor letterkundigen (zie
‘Een groots ogenblik in mijn leven’. In: Gastenboek van Singel 262. Amsterdam
1962, p. 98-101). Fabels van Leo Vroman verschijnt (Amsterdam 1962; oplage 1000
exemplaren), met illustraties van Peter Vos. Op uitnodiging van de redacteuren J.J.
Oversteegen en H.U. Jessurun d'Oliveira publiceert hij gedichten in Merlyn (‘Een
liedje van toen, met handelingen’ en ‘De muren’ 1 (1962/63) no. 1, p. 34-37; meer
publikaties volgen). Hij is onder de indruk van het kritische programma van dit
tijdschrift én van de interpretatieve beschouwingen die Jessurun d'Oliveira over zijn
werk in Merlyn publiceert (onder meer ‘Een ballade van liefde en dood’. In: Merlyn
1 (1962/63) no. 1, p. 3-22). Hij krijgt de Boekenmarktprijs van de Bijenkorf voor de
bundel Twee gedichten. In De Gids (125 (1962), dl. II, p. 89-90) verschijnt zijn gedicht
‘Taal
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[114] Op 16 juni 1989 ontvangt Leo Vroman in de Martinikerk in Groningen een eredoctoraat
in de Letteren ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Groninger Universiteit. Op
de eerste rij v.l.n.r.: Frank Shikane, Emil Wolf, Andrej Sacharov, koningin Beatrix, Leo
Vroman, A. Newell en F.G. Hudson Silva.
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of teken’, waarin hij uitdrukking geeft aan zijn visie op het dichterlijk werk van Gerrit
Achterberg.

1963 De in Hollands Weekblad voorgepubliceerde Manke vliegen worden gebundeld
(Amsterdam 1963; oplage 2500 exemplaren), met illustraties van de hand van de
auteur. Over de vele lezingen die hij vanwege zijn wetenschappelijk werk bezoekt,
schrijft hij onder meer in ‘3290 lezingen’ (in: Tirade 7 (1963), p. 301-305).
1964 De tweede verzamelbundel 126 gedichten verschijnt in november (Amsterdam
1964; oplage 3000 exemplaren). Daarin zijn - met uitzondering van Poems in English
- alle tot dan toe verschenen poëziebundels bijeengebracht. Het succes van de
uitgave (tot circa 1973 kunnen ruim 12 000 exemplaren van de hand worden gedaan)
is een indicatie van zijn toenemende populariteit in het Nederlands taalgebied.
1965 Vroman reist twee maal naar Nederland om literaire prijzen in ontvangst te
nemen. Op 20 maart krijgt hij voor zijn poëtisch oeuvre uit handen van Gerrit
Kouwenaar de Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945. In verband met
deze bekroning zendt de Vara-televisie in haar programma Spreken met schrijvers
op 13 april een televisie-interview uit, waarin Vroman door H.A. Gomperts over
aspecten van zijn kunstenaarschap wordt ondervraagd (fragmenten verschijnen
onder de titel ‘Ik vat speelsheid vreselijk ernstig op’. In: Het Parool 22 mei 1965).
Op 21 mei wordt Vroman in het Muiderslot de P.C. Hooftprijs (poëzie 1964)
overhandigd. In het najaar verschijnt Almanak (Amsterdam 1965), waarin in Hollands
Week/Maandblad voorgepubliceerde gedichten zijn verzameld. Leo Pelzer publiceert
de eerste (en vooralsnog laatste) monografie over zijn werk en leven (Leo Vroman.
Brugge enz. 1965).
1966 Op verzoek van de Senaat van Unitas, en ter gelegenheid van het elfde lustrum
van deze Utrechtse studentenvereniging, schrijft Vroman het toneelstuk Het Grauwse
Diep. Toneelstuk in drie bedrijven (Amsterdam 1966; oplage 2500 exemplaren). In
een opvoering van de Utrechtse Studenten Toneelvereniging (USTV) en onder regie
van Erik Plooyer gaat het theaterstuk op 10 november in de Stadsschouwburg van
Utrecht in première. Leo en Tineke zijn daarbij aanwezig. Mede uit angst aan
examinandi geen onvoldoendes te durven geven, slaat Vroman een aanbod af om
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een hoogleraarschap te aanvaarden.
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1967 In augustus verschijnt de boekuitgave van God en Godin (Amsterdam 1967;
oplage 2500 exemplaren). Samen met Koolhaas, die het proza verzorgt, produceert
hij een schoolboekje De trapeze 10 ([Groningen 1967]; Noordhoff) waarin gedichten
van zijn hand zijn opgenomen. Bovendien voltooit hij de populair-wetenschappelijke
en door hem zelf geïllustreerde studie Blood (New York 1967; The National History
Press), waarvan in Amerika ruim 10 000 exemplaren kunnen worden verkocht.
1968 Een samen met zijn vrouw gemaakte nederlandstalige bewerking van Blood
verschijnt in augustus onder de titel Bloed (Amsterdam 1968; [in de reeks] Moderne
Medische Inzichten). Een maand daarna publiceert hij bij Thomas Rap Sdsi ‘Boek’
pfhpfa [ook getiteld: Agenda uit het jaar 2000] (Amsterdam 1968), waarin tekst en
tekeningen zijn gereproduceerd. Vromans bewogen visie op de oorlog in Vietnam
vindt mede uitdrukking in zijn bezoek aan een door Amerikaanse auteurs
georganiseerde anti-Vietnam demonstratie. Hij onderhoudt contacten met de
Amerikaanse auteurs Adrienne Rich en Robert Lowell.
1969 Op verzoek van de directie van het Holland Festival (1969) voltooit Vroman
een theaterstuk (Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
Amsterdam 1969; oplage 3000 exemplaren). Het stuk, waarbij filmfragmenten van
de cineast Erik Terpstra worden getoond en dat onder regie van Erik Plooyer en
met André van den Heuvel in de hoofdrol door De Nieuwe Komedie wordt opgevoerd,
gaat - in aanwezigheid van de auteur en zijn gezin - op 15 juni in de Koninklijke
Schouwburg te 's-Gravenhage in première. De pers reageert bijzonder negatief. In
oktober verschijnt de derde verzamelbundel 114 gedichten (Amsterdam 1969; 3500
exemplaren), waarin de gedichten uit Poems in English, Fabels, Manke vliegen,
Almanak, God en Godin en enkele, nog ongebundeld gebleven gedichten zijn
bijeengebracht. 114 gedichten vormt dan, samen met Proza en 126 gedichten, een
nagenoeg volledige presentatie van zijn literaire werk.
1970 Tot bezorgdheid van de directie van uitgeverij Querido (Tine van Buul en
Reinold Kuipers), én tot schrik van velen van zijn lezers, besluit Vroman in januari
mede naar aanleiding van de slechte ontvangst van Voorgrond, achtergrond én de
verzamelbundel 114 gedichten, géén poëzie meer in Nederland te zullen publiceren.
Wel neemt hij zich voor werk aan te zullen bieden aan Amerikaanse literaire
uitgeverijen. In een open brief (‘Brief uit Amerika’) die in Het Vrije Volk (30 januari
1970) verschijnt, maakt hij deze voornemens voor
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[115] Een subwaytekening van Leo Vroman uit 1989, uitgevoerd in potlood (28 × 21,5).

Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman

212
het eerst openbaar. Hij vertaalt zijn toneelstuk Voorgrond, achtergrond in het Engels
in de hoop op een gunstiger onthaal in Amerika. Vroman ontvangt ‘The Individial
Science Lecture Award’ van ‘The Center For Health Education’ (Wayne State
University, Detroit).

1971 Naar aanleiding van een reeks door hem gemaakte foto's van eiwitclusters
werkt Vroman aan een engelstalige gedichtencyclus, die later onder de titel Just
one more world verschijnt (zie 1976).
1972 Vroman voltooit een engelstalige roman, The Carnarium, die echter niet door
een Amerikaanse uitgever wordt geaccepteerd. Ook plannen het boek te laten
verfilmen, vinden geen doorgang. Daarom wendt Vroman zich voor uitgave van een
vertaling tot uitgeverij Querido (zie 1973). Intussen maakt hij grote vorderingen op
het gebied van zijn wetenschappelijk werk: in de periode 1969-1972 verzorgt hij
(deels in samenwerking met A.L. Adams, M. Klings en G.C. Fisher) een twintigtal
publikaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.
1973 In november verschijnt de roman Het Carnarium (Amsterdam 1973; oplage
4000 exemplaren).
1974 Op initiatief van Kuipers verschijnt de vierde verzameluitgave, 262 gedichten
(Amsterdam 1974; 4800 exemplaren) waarin alle, tot dan toe gebundelde, en enkele
ongebundelde gedichten zijn bijeengebracht. Vroman wordt verzocht een bijdrage
over ‘Blood en lymph’ te schrijven voor de Encyclopaedia Britannica (Fifteenth edition
1974. Vol. 2, p. 1121-1125).
1975 Ter gelegenheid van Vromans zestigste verjaardag verschijnt een speciaal
Vroman-nummer van Tirade (19 (1975), no. 205[-206]). In augustus ziet Brieven uit
Brooklyn het licht ([Ed. Sjoerd van Faassen]. Amsterdam 1975; oplage 4100
exemplaren), waarin open brieven zijn verzameld.
1976 De poëziebundel Just one more world (Amsterdam 1976) verschijnt in
december, waarin (in vierkleurendruk) foto's van zijn hand zijn gereproduceerd.
‘Poëzie hardop’ (met Henk Batenburgh, Ineke Holzhaus, Marnix Kappers en Antoine
Oomen) verzorgt een reeks theatervoorstellingen, getiteld ‘Leo Vroman - “Liefde is
het enige”’. Een open briefwisseling tussen Vroman en Judy van Emmerik over
filosofie en wetenschap verschijnt in Hollands Maandblad (‘Twee brieven’ 18
(1976/77) no. 350, p. 22-26).
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[116] ‘Grondig zelfportret’, 1989. Potloodtekening (35,5 × 28) door Leo Vroman.
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1977 De correspondentie Greshoff-Vroman verschijnt (Jan Greshoff en Leo Vroman,
Brieven over en weer. [Ed. Sjoerd van Faassen] Amsterdam 1977). Vromans moeder
overlijdt.
1978 Mede op aandringen van de directie van uitgeverij Querido, Tom van Deel en
een dame die hem in een Maastrichts restaurant aanspreekt, doorbreekt Vroman
de impasse (zie 1970), door publikatie van gedichten in De Revisor (5 (1978) no.
3, p. 10-11; meer publikaties in dit tijdschrift volgen, later ook in Hollands Maandblad,
De Tweede Ronde, Tirade, Iambe, Nieuw Wereldtijdschrift, De Gids). Eerder al was
een aantal beeldverhalen in De Revisor verschenen, die in Huis en Tuin (zie 1979)
worden gebundeld. In een aanzienlijk aantal interviews zal Vroman zich over het
verloop van de impasse uitspreken (bij voorbeeld J. Brokken, ‘Het laboratorium van
Leo Vroman’. In: Haagse Post 31 mei 1980).
1979 Publikatie van Huis en Tuin. Fabels en strips (Amsterdam 1979; oplage 2100
exemplaren). Tineke Vroman, die begin jaren zeventig haar academische studie
aan de ‘New School for Social Research’ (New York) herneemt, promoveert op 12
december op een door Leo getypt medisch-antropologisch proefschrift met de titel
The anthropological dimension in the rehabilitation of aphasics (ongepubliceerd;
University Microfilms 8017737; zie Dissertation Abstract International 41, 2). Daarin
zijn haar inzichten verwerkt die zij had opgedaan bij de revalidatie van
afasiepatiënten. Op verzoek van haar vriendin en docente Rosamond Gianutsos
aanvaardt zij later een baan als revalidatietherapeute aan het Bellevue Hospital
Center (New York; zie Bibeb, ‘[Interview met Tineke Vroman]’. In: Vrij Nederland 24
december 1983).
1980 Met grote ijver herneemt Vroman zijn literaire werkzaamheden. Nieuwsgierig
verschijnt, waarin merendeels in De Revisor voorgepubliceerde gedichten zijn
verzameld (Amsterdam 1980; oplage 2000 exemplaren).
1981 Kort hierna verschijnen de bundels Het verdoemd carillon (Amsterdam 1981;
oplage 2000 exemplaren), en Liefde, sterk vergroot (Amsterdam 1981; oplage 2000
exemplaren). Laatstgenoemd gedicht is geschreven ter gelegenheid van de zestigste
verjaardag van zijn vrouw.
1982 Vroman raakt gefascineerd door de wiskundige theorieën die onder meer door
Benoit Mandelbrot worden geformuleerd, en die hem later tot het schrijven van
fractal-programma's en gedichten inspireren (zie 1987 en 1989).
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In het Leids Universiteitsblad Mare (26 augustus 1982-5 mei 1983) verschijnt een
reeks teksten waarin Vroman verslag doet van zijn wetenschappelijke
werkzaamheden vanaf zijn studententijd in Utrecht.

1983 Avondgymnastiek verschijnt in augustus (Amsterdam 1983; oplage 1800
exemplaren). Op uitnodiging van de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam en
onder leiding van Hugo Brandt Corstius discussiëren Tineke en Leo Vroman op 9
november in het Paleis op de Dam over het thema ‘Perceptie van de werkelijkheid’
in relatie tot hun wetenschappelijk werk. Een paar dagen later geeft Vroman in de
Nieuwe Kerk uitdrukking aan zijn maatschappelijke bezorgdheid in een toespraak
over de relatie tussen oorlog en kunst.
1984 In april spreken Leo en Tineke Vroman op een conferentie over enkele aspecten
van hun wetenschappelijk werk (zie Cognition, language and consciousness:
integrative levels. Edited by G. Greenberg en E. Tobach. Hillsdale etc., 1987. [The
T.C. Schneirla Conference Series Volume 2]). In augustus verschijnt De
cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien
(Amsterdam 1984; oplage 1800 exemplaren), met tekeningen van de hand van de
dichter.
1985 Ter gelegenheid van Vromans zeventigste verjaardag verschijnt Gedichten
1946-1984 (Amsterdam 1985; oplage 2500 exemplaren), de vijfde - en thans meest
omvangrijke - verzameluitgave, waarin alle, tot dan toe in bundels gepubliceerde
én een aantal verspreide gedichten zijn verzameld. De dichter Willem van Toorn en
de cineast Jan Venema voltooien een film (Liefde, sterk vergroot) die in mei door
de NOS wordt uitgezonden en een impressie geeft van het leven en werk van de
dichter en zijn vrouw. In juni staan enkele van zijn gedichten centraal op Poetry
International (Rotterdam).
1986 Vroman ontvangt voor zijn wetenschappelijke prestaties de ‘Clemson Award
For Basic Research’. In november verschijnt zijn bundel Fractaal (Amsterdam 1986;
oplage 1400 exemplaren). Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Hij gaat met pensioen bij het Veterans Administration Hospital, maar neemt
zich voor zijn wetenschappelijke arbeid te continueren.
1987 Vroman leidt een wetenschappelijk congres te New York, waarbij zijn
wetenschappelijke inzichten centraal staan (Blood in contact with natural and artificial
surfaces. Edited by E.F. Leonard, V.T. Turrito, and L. Vroman.
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New York 1987. [Annals of The New York Academy of Sciences, dl. 516]). In maart
ontvangt Vroman van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
een zilveren penning voor zijn literaire verdiensten. In Galerie Steven Hartog
(Groningen) worden enkele tekeningen van hem geëxposeerd. In een door Uitgeverij
I.C. gestarte reeks ‘Hun eigen stem’ verschijnt een cassettebandje (Leo Vroman
leest voor. Mens. Z.p. 1987), waarop hij zeventien gedichten ten gehore brengt. Leo
en Tineke reizen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog op uitnodiging van
Kees Snoek terug naar het voormalige Indië (Indonesië), waar Leo een redevoering
houdt (‘Kunst, wetenschap, literatuur, Indonesia, Amerika, Holland en ik’. In: Studi
Belanda di Indonesia. Nederlandse Studiën in Indonesië. Red. K. Groeneboer.
Jakarta 1989, p. 191-195; zie ook ‘Bali’ en ‘Jakarta’ in: De Tweede Ronde 9 (1988/89)
no. 1, p. 60-61).

1988 Vroman spreekt op 22 april een rede uit ter gelegenheid van de viering van
het 75-jarig jubileum van De Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut (Voorbij
de vooruitgang. Amsterdam 1988).
1989 Publikatie van de bundel Dierbare ondeelbaarheid (Amsterdam 1989); op het
omslag is een door Vroman gemaakte fractal gereproduceerd. Op 16 juni ontvangt
Vroman in de Martinikerk te Groningen uit handen van J.J.A. Mooij, hoogleraar
literatuurwetenschap, een eredoctoraat in de Letteren. Jaap Vroman overlijdt. In
november spreekt Vroman in het kader van een Festival Poëzie en Wetenschap in
het Oratorium van de Universiteit te Leuven (België). Onder haar eigen naam
publiceert Georgine Sanders de bundel Het onvoltooid verleden. Woubrugge 1988;
oplage 70 exemplaren. [Bibliofiele uitgave van de Avalon pers], waarin de dichteres
herinnert aan haar omgang met De Jong (zie 1938).

Eindnoten:
1

Deze chronologisch geordende aantekeningen bevatten niet meer dan enkele gegevens
over leven en werk van Leo Vroman; waar ons dat van belang leek, zijn enkele data
opgenomen omtrent het werk van zijn vrouw, Tineke Vroman.
Gebruik is gemaakt van een door Tineke Vroman geschreven biografische notitie,
interviews, brieven, proza- en poëziepublikaties, (biografische) beschouwingen en een
door Vroman opgesteld curriculum vitae met literatuurlijst. Het hoofdstuk ‘Zijn leven’ (L.H.
Pelzer, Leo Vroman. Brugge enz. 1965, p. 9-14) is door ons buiten beschouwing gelaten.
Met betrekking tot de feitelijke gegevens omtrent Vromans literair oeuvre, konden we een
beroep doen op het materiaal dat thans is verzameld in de archieven van uitgeverij Querido
(Amsterdam), het Letterkundig Museum ('s-Gravenhage) en het Editie-archief Vroman
(Utrecht). Uiteraard hebben we ook geprofiteerd van een aantal primaire bibliografieën
(L. Popma, Leo Vroman; bibliografie [ongepubliceerd typoscript]. 's-Gravenhage 1964.
Vroman. Afzonderlijk verschenen werken. [Bibliografische kaarten I-XIV; 1946-1977].
[Uitgegeven door het] Nederlands Letterkundig Museum en het Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven. ['s-Gravenhage etc.] 1964, 1975. R.L.K. Fokkema, ‘Leo Vroman’.
In: Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. Alphen aan den Rijn enz.
1985, p. A1-2). Voor de gegevens omtrent de tekeningen van Vroman hebben we dankbaar
gebruik gemaakt van het speurwerk van Steven Stijsiger.
Voorpublikaties, bibliofiele uitgaven, door Vroman gemaakte vertalingen, bijdragen aan
gelegenheidsuitgaven en wetenschappelijke publikaties zijn slechts incidenteel
gesignaleerd. Een volledig overzicht van primaire publikaties treft men hier dus niet aan;
het zou de omvang van deze aantekeningen hebben vervijfvoudigd. Wel zijn alle literaire
boekuitgaven verwerkt (indien bekend mét oplagecijfers). Herdrukken en/of nieuwe drukken
zijn echter buiten beschouwing gelaten; de totale oplage van Vromans werken kan uit de
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vermelde oplagecijfers dus niet worden afgelezen. Op enkele uitzonderingen na, zijn alle
genoemde boekuitgaven van Vroman verschenen bij Em. Querido's Uitgeverij te
Amsterdam. Daarom is de naam van deze uitgeverij niet steeds in de (verkorte)
titelbeschrijvingen opgenomen.
Bij verwerkte voorpublikaties is niet verwezen naar de meest recente boekuitgaven waarin
deze zijn opgenomen; voor de gedichten raadplege men Gedichten 1946-1984 (Amsterdam
1985), Fractaal (Amsterdam 1986) en Dierbare ondeelbaarheid (Amsterdam 1989); voor
de prozateksten en open brieven respectievelijk Proza (Amsterdam 1984) en Brieven uit
Brooklyn (Amsterdam 1975). Verreweg de meeste publikaties die tussen ongeveer 1933
en 1942 in Vivos Voco, de jaarboeken van Unitas en in Indische tijdschriften zijn
verschenen, zijn echter nooit in een boekuitgave opgenomen. Hetzelfde geldt voor het
proza dat Vroman na Proza (Amsterdam 1960) en Brieven uit Brooklyn (Amsterdam 1975)
heeft gepubliceerd.
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Noten bij: Peperkamp - Briefwisseling met Barbarber
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[Anoniem], ‘Over “Over de dichtkunst - Een lezing met demonstraties” door Leo
Vroman.’ In: Barbarber (1960) no. 16, p. 14-16. Vroman heeft dit stuk waarschijnlijk
nooit onder ogen gehad. Zowel in Renders, Barbarber 1958-1971, p. 102, als in de
BNTL dl. 22, p. 549, wordt deze publikatie beschreven op de auteursnaam ‘Cas de
Vries’ (volgens Renders, p. 14: ‘een gezamelijk pseudoniem [...] van [H.J.] Marsman
en [K.] Schippers’). In het door mij geraadpleegde exemplaar (UB Utrecht) komt
deze auteursnaam echter niet voor. Mogelijk heeft Bernlef het stuk indertijd
geschreven. Jan Hanlo schreef over deze publikatie aan Bernlef op 28 november
1960; ‘Uw b.b.b. [lees: Barbarber] weer met veel belangstelling gelezen [...] Uw
(veronderstel ik) opstel over Vroman's poëtische estetiek is ook interessant; ik ben
het er zeer mee eens. [...] Inderdaad, Vroman is een belangrijke figuur.’ Jan Hanlo,
Brieven. Ed. Ser J.L. Prop, K. Schippers en Erica Stigter. Amsterdam 1989, dl. 1,
p. 457.
In de (getypte, en met een stencil-apparaat vermenigvuldigde) Barbarber-publikatie
heb ik enkele spel- en typefouten verbeterd; de constructie inn twe tweeën gehakt
heb ik om voor de hand liggende redenen gehandhaafd. Ook de incorrecte citaten
uit ‘Over de dichtkunst’ heb ik niet verbeterd.
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De cursief gedrukte nummers verwijzen naar de (bijschriften bij de) illustraties.
Achterberg, Gerrit 55, 209
Achttien schrijvers kiezen een boek 191
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Adams, A.L. (Ann) 4, 78, 85, 212
Adem van Mars, De 9, 10, 14-16, 18, 20, 25, 41, 51, 57, 204, 207
Agenda uit het jaar 2000 87, 161, 210
Alberts, A. 153, 192
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Almanak 60, 66, 209, 210
Alpers, Svetlana 166
American Journal of Clinical Pathology 200
American Museum of National History, The 75, 83, 206
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Amsterdam 8, 38, (‘Amsterdamse uitgever’) 70, 73, 87, 91, 92, 98, 110, 109,
157, 191, 198, 200, 202, 204, 206, 207, 209, 210, 212, 214-216
Anaheim 184
Andersen, Hans, zie Stories from Hans Andersen
Andrade, Joe 102
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Annals of the New York Academy of Sciences 105, 216
Anthropological Dimension in the Rehabilitation of Aphasics, The 214
Anton Koolhaas 192, 194
Approach 93
Arnheim, Rudolf 175
Atomic Story, The (‘boek over de atoombom’) 156, 160, 199
Audience 93
Avalon pers, De 194, 216
Avenue 93, 199
Avondgymnastiek 62, 136, 215
AVSV wedstrijd 63
Baaren, Theo van 170, 198
Baarn 202
Bakker, Bert 93, 94, 101, 202
Bandoeng 41, 48, 51, 84, 198
Bantam 73
Barbarber (tentoonstelling) 160
Barbarber (tijdschrift) 105, 108, 110, 111, 114, 160, 172
Barbizon Plaza Hotel 53
Barneveld 198
Barnouw 67
Batavia 3, 31, 33, 34, 44, 46, 50, 154, 172, 194, 196, 198
Batenburgh, Henk 212
Beatrice 38
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Beatrix, Koningin 109, 114
beetje oorlog, Een 51
België 216
Bellevue Hospital Center, The 214
Bernlef, J. 102, 107, 110, 111, 160, 198
Besten, Ad den 170
Bethel Hospital 50
Bezonken rood 62
Bibeb 214
Bickes, M.E., zie Sanders-Bickes
Bijenkorf, De 93, 207
Bilt, De 74
Bloed 9, 23, 25, 32, 34, 84, 160, 161, 165 210
bloedstolling. Trombose, atherosclerose en het hartinfarct, De 93
Bloem, J.C. 177, 202
Blood 23, 83, 84, 210
Blood in Contact with Natural and Artificial Surfaces 105, 215
Bodley Gallery 157, 170, 204
Boekenkorf, De 93
Boekenmarktprijs (1962) 207
Bonten, J. 192, 194
Bordewijk, F. 12, 101
Borgers, Gerrit (‘Borgersbuik’) 67
Bosch, Jeroen 166
Braak, Menno ter 22
Brake, Ten 29
Brands, G. 110
Brandt Corstius, Hugo 215
Braque (‘Braque-achtige tekeningen’) 154
Bretagne 5, (‘Bretonse kust’) 54
Brieven over en weer 9, 22, 31, 62, 63, 196, 214
Brieven uit Brooklyn 9, 15, 25, 26, 32, 41, 204, 212
Brindamour, Familie 49
Brokken, Jan 74, 108, 214
Brooklyn 35, 78, 79, 81, 88, 107, (‘Brief uit Brooklyn’) 206, 207
Brouwers, Jeroen 62
Bruckner 119
Brugge 209
Bruna & Zn., A.W. 204
Burrows, Carlyle 204
Buul, Tine van 101, 210
Buwalda, Henk 57
Calis, Piet 20, 22
Campbell, J.W. 199
Campert, Remco 16
Carmiggelt, Simon 82
Carnarium, Het 9, 12, 18, 23, 26, 28, 32, 32, 34, 37, 38, 50, (‘The Carnarium’)
73, (‘The Carnarium’) 212
Carroll, Lewis 12
Cartons voor Letterkunde 93
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Centaur 93
Center for Health Education, The 212
Central Park Zoo 160
Chagall, Marc 55
Chasalle, F. 192
Chicago 58, 199
Chinees (‘Chinese gedichten’) 187
Chirico, De 55
Cinecentrum 86
Clemson Award for Basic Research 215
Clune, Frank 33, 50, 196
Cognition, Language and Consciousness 215
Colenbrander, H.T. 140, 194
Coller, Barry 182
Colonia (‘Winter in Colonia’) 14, (‘Winter in Colonia’) 15, 55
Columbia University 50
Coney Island 89, 113
Connelly, Marc 9
Criterium 93, 199, 200
Critisch Bulletin 93, 191
cultuurgeschiedenis, [...], De 98, 161, 215
Curaçao 198
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Dadaïsme 172
Dali, Salvador 35
Danny (kind van Geraldine Vroman) 100, 113
Dàt was nog eens lezen! 191
David (echtgenoot van Geraldine Vroman) (‘schoonzoon’) 34, 76
Deel, Tom van 31, 74, 76, 214
Deleu, Jozef 101
Delta 93, 206
Departement van Onderwijs en Eredienst 42
Department of Animal Behavior, zie American Museum
Department of Microbiology and Immunology, zie Texas College
Department of Parasitology, zie Rutgers University
Detroit 212
Dickinson, Emily 189
Dierbare ondeelbaarheid 78, 82, 140, 148, 165, 216
Dijl's bibliofiele bibliotheek 97, 193
Dissertation Abstract International 214
Donne, John 189
Dordrecht 97, 192
Doubleday 73
Drebbel, Cornelis 168
Driessen 44
Dromedaris, De 160
Duitsland (‘Duitse invasie’) 34, (‘materialistische Duitse expressionisten’) 55,
(‘inval van de Duitsers’) 101, (‘inval van de Duitsers’) 194
Dulac, E. 191
Dylan, Bob 78
East 13th Street 79, 108, 207
Eberhardt 104
Editie-archief Vroman 87
Eeden, Frederik van 12
Eggink, Clara 63
Elburg, Jan G. 55
El Salvador 62, 122
Elseviers Weekblad 35, 93
Elsschot, Willem 22
Emmerik, Judy van 212
Em. Querido's Uitgeverij, zie Uitgeverij Querido
Em. Querido's Uitgeversmij N.V. 199
Encyclopaedia Britannica 212
Engeland 14, (‘Engels’) 15, 41, 42, (‘engelse gedichten’) 62, (‘engelse versjes’)
63, (‘Engels’, ‘engelstalige literaire markt’) 70, (‘Engels’, ‘engels taalgebied’,
‘engelstalige gedichten’) 73, 88, 100, (‘engelstalige strofen’) 164, 196,
(‘engelstalige gedichten’) 200, (‘Engels’, ‘engelstalige gedichten’) 202,
(‘engelstalige gedichtencyclus’) 212
Engelbewaarder, De, zie Rob Nieuwenhuys
Engelman, Jan 192
Enkhuizen 160
Epker 41
Erasmus 10
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Escher, M.C. 166
Eugen-van Nahuys, Alice von (‘Alice v. E.’) 62, 101, 102, 199, 200, 202
Experimentelen 206
Expressionisten (‘materialistische Duitse expressionisten’) 55
Faassen, Sjoerd van 96, 102, 212, 214
Fabels van Leo Vroman 55, 207, 210
Fakkel, De 14, 41, 93, 196
Fay 35
Fens, Kees 12, 14, 20, 22, 26, 31, 32
Festival Poëzie en Wetenschap 216
Filippijnen 47, 57, 199
Fisher, G.C. 212
Flores 35
Florida 35
Fluxus 172
Fort de Kock 3
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Forth Worth 108
Forum 22
Fractaal 78, 82, 165, 215
Frankrijk 191
Freud, Gerrit 188
Fritz (‘Familie’) 54, (‘Heer en Mevrouw’) 66
Frost, Robert 32
Fulham Hospital 42
Galerie Steven Hartog 216
Gang Scott 31, 44, 196
Gastenboek van Singel 262 207
Gedichten 83, 87, 198, 199, 200
Gedichten horen 207
Gedichten 1946-1984 77, 78, 90-92, 96, 96, 98, 115, 142, 215
Gedichten, vroegere en latere 194, 196, 200, 202
Gelder, Van 67
Gelderlander, De 15
Geneeskundige Hoogeschool 44, 196, 198
Gennep, Rob van 101
Geraldine, zie Vroman, Geraldine
Gerhardt, Ida 128
Gheyn, Jacques De 166, 168
Gianutsos, Rosamond 214
Gids, De 26, 71, 93, 94, 96, 105, 108, 140, 191, 194, 198, 202, 204, 206, 207,
214
Gijsen, Marnix 67, 199
God en Godin 66, 210
Goedegebuure, Jaap 25, 26
Goeree 42
Gomperts, H.A. 14, 209
Goodman 73
Goris, J.A., zie Gijsen, Marnix
Gorter (vriend) 32
Gorter, Herman (dichter) 115, 134
Gouda 2, 3, 6, 42, 91, 94, 191, (‘geboorteplaats’) 196
Graham, Linda 103
Grauwse Diep, Het 9, 209
's-Gravenhage 210
Grazige weiden 9
Greenberg, G. 215
Green Pastures, The 9
Greshoff, C.J. (Kees) 62
Greshoff, Jan (letterkundige) 15, 20, 22, 25, 28, 31, 41, 44, 48, 58, 62, 63, 65,
84, 87, 96, 101, 102, 154, 156, 157, 166, 170, 196, 198, 204, 214
Greshoff, Jan (zoon van Jan Greshoff) 62
Greshoff-Brunt, Aty 62, 63, 65
Greshoff-nummer van Tirade 22, 192
Greve, Joop, zie Vergé, E.
Groene Amsterdammer, De 93
Groeneboer, K. 216
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Groningen 114, (‘Groningse kotter’) 196, 210, 216
Groot Nederland 41, 93, 196
Guépin, J.P. 128

Haagse Post 65, 214
Haan, Jacques den 14, 16
Haarlems Dagblad 93
Haasse, Hella S. 206
Haika, Tenno 51
Hamelink, Jacques 128
Hamming 51
Hart, Maarten 't 189
Hartkamp, Martin 68
Harwich 42, 196
HBS, zie Rijks HBS
Helman, Albert 12
Hematology Department, zie Mount Sinai Hospital
Hermans, Willem Frederik 16, 55, 101, 160, 202
Herzberg, Judith 128
Heuvel, André van den 210
Highland Park 54, 200
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Hillenius, D. 26, 31, 189
Hillsdale 215
Hirosjima 46
Hitler (‘Hitler-snorretje’) 48, 50, 154
Hitler's privé-leven 34, 50, 196
Holland, zie Nederland
Holland Festival (1969) 68, 210
Hollands Diep 93
Hollands Maandblad 93, 207, 209, 212, 214
Hollands Weekblad 93, 207, 209
Holzhaus, Incke 212
Home Planet News 93
Homerus 113
114 gedichten 66, 68, 69, 70, 74, 210
126 gedichten 66, 68, 69, 70, 72, 209, 210
Hoornik, Ed. 20, 101, 206
Hooykaas 154
Huis en Tuin 91, 92, 161, 214
Hunningher 67
Huygens, Constantijn 168

Iambe 93, 214
Indië, zie Nederlands Indië
Indisch Weekblad 35-38, 46, 48, 50, 93, 154, 156, 196, 198
Individual Science (Lecture) Award 182, 212
Indonesië 14, 28, (‘Indonesische bedienden’) 46, (‘Indonesische natuur’) 52,
58, 166, 216
Inlands Onderwijs 8, 194
Inleiding tot een leegte 67, 70, 160, 204
Instituut De Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde 83
Internationale Rode Kruis 198
Israël 18, 20, 63, 72, 194, 199
Italië (‘Noord-Italië’) 191
I was Hitler's Maid 34, 196
Jakarta 35, 106, 216
Jalan Budikemuliaan 44
Japan 12, (‘Japanse gevangenschap’) 14, (‘Jappenkamp’) 41, 42, (‘Japanse
handschoenen’) 45, (‘Japanse capitulatie’, ‘Japanse meisjes’) 46, 47, 51,
(‘Japanse schrift’, ‘Japanse prent’) 55, (‘Japanse-geallieerde oorlog’) 57, 60,
(‘Jappenkampen’) 62, (‘Japanse leger’) 84, (‘Japanse krijgsgevangenschap’)
102, (‘Japanse krijgsgevangenkampen’) 156, (‘Japanse aanval’) 198, 199
Jarry, A. 192
Java 34, (‘Oost-Java’) 52, 60, 62, (‘Midden-Java’) 84
Java-Bode, De 42
Jochmann, firma 10
Jong, Dola de 63, 65, 68, 68, 70, 78, 199
Jong, Max de 101, 105, 111, 154, 170, 192, 194, 196, 216
Joop en Juul's grote vondst 154
Jupiter 18

Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman

Just one more world (‘engelstalige gedichten’) 73, 74, 81, 82, 164, 168,
(‘engelstalige gedichtencyclus’) 212
Kaapstad 42, 44, 62, 154, 196
Kadjiyama 62, 63
Kafka 18
Kanor, S. 85
Kappers, Marnix 212
Karel ende Elegast 115
Kelk, C.J. 192
Kemnard, Winnifred 29
Kikuhe 57
King, Martin Luther 26
kleine Johannes, De 12
Klings, M. 212
Knickerbocker Weekly, The 93, 156, 199
Koefoed, O. 192
Kohler, Pauline 34, 50, 196
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 216
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Koolhaas, A. 27, 76, 101, 153, 154, 157, 170, 192, 194, 204, 207, 210
Kouwenaar, Gerrit 209
Kraaikamp, Max 47
Krimpen, Huib van 199
Kroniek van Kunst en Cultuur 93
Kuipers, Reinold 65, 68, 69, 76, 90, 101, 210, 212
Lammers 44
Langbroek, Ary 101
Langelaan, Daan 196
Lastdrager, Carla 32
Leids Universiteitsblad, zie Mare
Lennon, John 78
Leonard, E.F. 215
Leo Vroman 209
Leo Vroman leest voor 216
Letterkundig Museum, Nederlands 83
Leusden, Van 170
Leuven 216
Libertinage (‘Libertinage-brieven’) 25, 63, 93, 202
Liefde, sterk vergroot (bundel) 62, 81, (‘werkschrift’) 96, 214
Liefde, sterk vergroot (film) 215
Liever heimwee dan Holland (‘lezing’ van Marnix Gijsen) 67
Lisa (kind van Geraldine Vroman) 100, 113
Literair leven in Utrecht (‘Utrechtse herinneringen’) 175, 192
Literary Review, The 92
Lodewick, H.J.W.M. 154
lof der zotheid, De 10
Londen 42, 154, 191, (‘London’) 191, 196
Lorelei 54
Lowell, Robert 210
Lucas, E.P.A. 83
Lucas Bolwerk 192
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs (1950) 202
Luis, Janet 14

Maandblad voor de Beeldende Kunst 170
Maassen, Hans 47
Maastricht 76, (‘Maastrichts etablissement’) 74, (‘Maastrichts restaurant’) 214
Maatstaf 93, 94, 202, 206
Mandelbrot, Benoit 164, 214
Manhattan 71, 72
Manila 47-49, 57, 199
Manke vliegen 66, 77, 161, 209, 210
Mare 10, 34, 35, 37, 41, 44, 46, 52, 57, 58, 60, 62, 93, 199, 215
Marsman, H., zie Bernlef, J.
Marsman, H., 192
Martenssingel 3, 191
Martinikerk 114, 216
Martinus Nijhoff 192
McMillan 73
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Medical Research Service 207
Meerloo (hoogleraar) 67
Meerloo, Els (nicht) 10
Mei 115
Merlyn 93, 207
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