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SCHRIJFT OVER

DRIE VERZENBUND"LS
HET 18 met de poëzie heden zoo ongeveer gesteld
8J8 omstreeks 1925: vee) jongeren. bnn& evenveel epigonen, weinig oor3pronkeljjkheid, en bjjna
even weinig poëzie. Het wordt onmiskenbaar: het getjj
der µNzie 13 op een hachelijke manier mn' het'verloopenIk huldig deze meemng niet omdat zij, die o=streek3
1920 hun verzen begormen te publiceeren. zich ?eder[
Wig en weihaast excl'.isief tul essay of roman wendden
-- die genemtie blééf. in enkelen. tot oµ heden. poëtisch
vmchtbaar en zichzelf vernieuwend (ik hemner slechts
aan Slauerhoff, Hendrik de Vries. Marsman: ook
Engelman en wijdeveld handhaafden zich als dichter,
én: gromden ), maar omdat de jongere generatie, de
generatie van 1930 en later, een generatie die zich nog
welhaa.<t exclusief aan de =zie wgcit ,wel ta]mke
dichteren. maar nog gpn dichterl#ke persoonIYkheid
heeft opge1eveiyL Men bespeurt deze niet, én ( wat
Mcheijjker 13) W geen bespeurt men zelfs maar een
·aanduiding van een nieuwe.
per5QQnlBk
veroverde,
levensverte, van een nieuwen. permxmÜk-verTn~erden
levensinhoud: bij geen bespeurt men dU9 een aanduiding
van datgene wat (gelQk in 1920) een poëzie plotxling
hernieuwen kan Geen sympToom én: geen behoefte &811
Zoo'n symptoom Er is, vit·ta1 er. poëtisch. een stil3taI1d
ingetrede:i Men heeft 3orr.3 het gevoel. aWof al de
jongeren rond een en dezelfde gemeenschappelijke Mg
n, en dat iedereen het welletjes vindt als hjj er zijn
hap of xhep uit kan nemen: het is soms juist alsof
de ge6'(1e}5- en gedachterzwereld een onderling gemeeo
bezit is geworden, alsof de een net zoo goed de verzen
van den ander zou kunnen hebben geschreven Er is
talent, e3" is geen oorspronkelïjkheid. geen persoor.lijkheld: en zelden gebeurt hel. dat de talenten boeien.
wij miler: t.z.t. riog op dit r't·r.<chijnseI terugkomen.
Thmns moge deze opmerking volstaan: mede als een
parüeele verklanng vaïi het weznzge enthousiasme dat
een det; van deze bespreking kenmerkt.
Vanzelfsprekend geldt het bovenstaande niet van het
,geimproviseerd bouquet'"') dal Hendrik de Vries uit
een reeks vertaalde coplas, enkele gedichten en enkeie
te¶EkeniRgen samenstelde. Hel weinige in deze bundel
mmengebracht is onverdeeld prach tig. ' Zijn $paansche
coplas bezitten een gepasslonEer¢te. elementaire directheid. Zij zijn r"ehement en eruptief als een furieuse
castagnettendans- Zij zjjn Xeïaden ( bezeten ) van w¶n.
zon. hartstocht, en van die ..zware en doffe sfeer van
verval er, veHaLenheid" welke, r.aar het schl,irlt, het
Spaansche land kenmerkt.

..DaÈ jjj als verraadster heeRgaat.
Daarover hoeft niet geweeklaagd,
Maar dat jy. .die mËj"a}leen laat,
Mgn eigen bloed m je meedraagt-"
,.Ze komen aar. bfj mijn moeder,
~rt rapt, met hun Laste rwoorden,
Al was mijn moeder een mes
Waarmee mea mij kon vermoorden "

,Moest ik zooveel mjjlen reizen
Om dit nieuw kasteel te n
Dat gelfjk 18 aan om eigen?
Vreemd: 8üêen een ander land3ch&p.
Verder zelfs de diepste kamers
Welbekend. En toch. daaronder,,
Nooi t-vermoede doolhofga:ngen.
N& zoovee! gestorven jaren
üven wy weer 't vg're leven.'"

Een zestiental teekeningen um aan deze bundel toegevoegd. Men vindt hier eenige hallucineerende landschappen. die herinneringen oproepen aan de w«stjjnen
die Hercules Seghers uit het Niet (van dit leven) opnep.
V&ïi een geheel anderen geest doortrokken L8 het
wèrkje van den jongen VKming Toon Maes ,,Vader
&arde"2). een bundel strijdbare, volksche liederen. Het
is nog uitgesproken zeer kng werk: vee1al brokkelig
en romantisch van verbeelding hortend van rhythme.
pathetisch van gevoelen. Deze verzen bewegen zich m
de omnjdde}!Öke nab0heid van een niet &Itfjd even aantrekkejQke mrootspraak ..Mooi" ztjn ze niet: willen ze
ook niet mm Soiy18 waardeert men een aanzet, maar
dw.e wordt weldra verslonM. Toon Mae3 Ui kt mam
zelden geïnspireerd als hfj schrÜft. of anders gezegd:
zelden innerljjk bewoKen, en nog zeldzamer: magch
bevloKen. Toch is er iets in deze stem, dat mQ" sympathiek mndoet' een soldateske trouwhartigheid, een
mannelijk overtuigd zfjn. een forschheid ook, een soms
r"errukkejijk-jonge. jongensachtige overmoed:

En arglcm t InÜn late pen
at ieW van rrFUIj bewogedheid ,
verwonderd vmk d&t ik bet ben.

Ook K&ii ik m moeilÜk verhelen, dat ik moeite heÜ
&811 deze 8tem te gelen. Vele (zeer vele) dezer ex.
clamatim vind ik maar quagt: quaM-getergd. quasigekweld, qu8Lsi-verbeten. Dit Karakter verraadt zich het
cmdubbemnniggt aan 't rhythme, dat zonder innerWke
spanningen W; tajlooze strophen hangen los en èmej
in hun voegen (i.c. het wm. Ak ik deze stem quasj
noem, bedoel ik echter niet zeer dat de gevoelen8
die eraan ten grond3kLg liggen van & tot z onwaar %m
maar wel dat dit 8preken op geenerlei mnerlÜke noodmak bertwt. De ve=n Qn behalve geuLakkeWk, dap,
slungelig, cx)k gerekt: men kan er mm8 met piaer
heele BtrDphen v&Il §rappen (of aan toevoegen). De
=timenten um echter, tot op zekere hoogte, oprecht.
Tot op zekere hoogte, d w.z. het bittere 18 wel bitter
maar Met zóó bitter M8 deze verzen wijlen doen vermoeden- Het komt mjj mms W© doorloopend) voor
dat wIj met deze gedichten. nog midden in de kwetsbaarheid en het verzet eener puberteit zittm; in de
puberteit van een niet ongevoelig maar, &ü fond, naïefcmtdaan, naief- onthuUt kngmen3ch:
..Heer Jezus, ik. — ik zal u mee verraden:
ook ik marcheerde U in 't gms voQrbü,
de bajonet, de scherpe bDl terztj-.-...
in maat o, jezus tot de vuilste daden.

..Hij cGod) schiep dit land na 't ParadQ"s.
Toen 3chlep Htj OriR "

En dat mijn handen nog geen leven 3chonden
is toeval......; Heer. ik ben gegaan

"

Of deze hoon (aan het adres van den dichter):
..De maan zit op het mes
tl1=hen .uw tan de n.
De jonge wind lacht blauw:
ge weet niet eens 't gebruik
van uwe roze handen "
Ik vroeg mQ echter af bij het lezen van deze bundel:
in het noodzakelijk dat r"olksche poëzie hmr materiaal
luit een verre oudheid haalt Het verlangen zulks te
doen. l[jkt m zeer begTtjpeli.jk. De droom van een
Zroote. !uisterrüke toekemst van een volk wendt aÏS
mnzelf den blik naar een ~t verleden. en het verzet
tegen een overfU"nde. in zichzelf verstrikte cultuur keert.
of men wil of niet. den blik te~ naar ruiger. memchelijker. sterker tfjden, — maar die tfjden liggen &cbter
ons: hèt men niet en herleeft
men niet.
Eer
¥"o!kSche poëzie moet. geheel en reëel. ii: het heden staar
en haar attributen uit dit heden betrekken Of aoders
geen ridderm geen zwaarden. geen verzon ken xteder
etc- maar (om iet3 te noemen) stoot:brigades. miliü.
anen. aten. AIS men een strophe heeft geschrever
ge]tjk deze:

en GÜ zaagt mtj zo stil en emWg aan,
Uw handen bloedend, die ik zo dorst wonden."
Ook het cynisme, waarmede in ,,Terrestrisch" het
wereldje der kleine luyden wordt te üif gegaan. is niet
zóó bar: niet zOO wrang of cynisch (soms is het zelfs
nogal grof, en dan mist men hier noode het schrUnende
dat Qe verzen van Mieu Proost kenmerkt). Dit wereldje der kleinen — de jichtige predikant, de verlamde tante, tanté'8 laatste boek, de dorpspotentaat, etc.,
ere., kortom. dat heele wereldje ten ,,wees- en
besj«huis" — lis, als ob ject van verzet, ook het typiehe
object eener weerlooze puberteit. De anderen, de gergµen en sterken sparen hun cynisme voor abjecter
werkeWkheden dart deze luydeïi vertegenwoordigen.
De veW en winst van dit boekje b de kostejQke humor die aan het glot doorbreekt Het komt mjj
voor cj8t deze 9chert9endè beschouwingsmze van Hattum veel meer eigen is dan die z.g. getergde: dat M
het veel aangenamer vind over dat bizarre wereldje
eens baÏteW'k te lachm dan er met wrangheid van te
gewagenEn hoe vindt ge dit:

..Hun bittere mond heeft het klagen verleer

,,Ik ben van Hattum en ik weet

,,Is 't waar. zou 't een ziekte waen

en het praten in den wind:

dat ISO pond zo heet.

Wat nu met m gaat gebeuren .

hun diepe blik is naar 't leven gekeerd

maar dat de naam direct vervalt,

dat men zonder strijd niet wint".

als het leven mkt uit de Gestalt.

Zoo mocht, wie my w;ou genezen,
MQn ziel uit mhn lichaam scheuren."

moeë men geen heilige koningen uit hun graven late:

.
De zeven gedichten die volgen — ,Reprises" mjemde
Hendrik de Vries ze — zijn méér dan enkele stalen
van = perïect kunnem Het is vreemd: slechts zeven
gedichten lang spreekt de stem van dezen dichter,

opstaan als de pemonificatie van betgeen ir. deze ver
beten strtjders levend werd. De strhdem van het hedei
mm vreemd aan dat verre verleden: als hun bloc
onstuimiyer gaat stroomen 13 het bh" de gedachte =
wat dit. hün héden aan he)dhaftigheid heeft opgeleveH
Ik houd. in en voor dezen tjjd. evenmin van heilig
ridders als van hei]ige eiken.

maar als deze stem zwygt. zijt ge bevangea van obsessie, die ge niet verbreken kunt. ' Het "is of heel uw
wezen doortrokken is van de droefgeestigheid van ajïI
morose .JJolendo"'. Ik ken weinig gedichtem die zoo
doordrenkt = van droefheid als de gedichten van
Hendrik de Vriw. Het menscheiQk-tragische krÜgt tg
hem een accent van onwezeni#kheid: het verliest =
verband met elke tndelBkheid. HU ziet geen mensche3
die lfjden: hti ervaüt in alles en allen, een cosmiscbe
verlorenheid, een eenmamheid van eeuwen, een zichzelf
geWk bWY"ende stilte, waarin het heden niet werkeWker
is. of nabner. dan het vëriecNn. en het verleden niet
verder of Qnwerke]Üker dan het beden. Elk gebeurea
wordt bij hem evea werkelijk als Qgwerkelgk en elk
tragisch accent cEaardoor dubbel beklemmend. De tragiek va-n zijn persoonlÜk leven schijnt hjj evcEzQQ te
oociergaan : van verre. onpcrsocm!ijk bijna. zonder pQn,
' tenzsj" Me van een cosmische verlatenheid. Zoo wordt
eer- gedicht als ,,Sordo" een (schijnbaar) bi'rïa' ccaangMaar. cor.stateeren: een stem spreekt met een Èeegc
stilie klank in een !icht, dat Fege!i]k nuchter en onbeïmeiqk is-

·

vertrouwend meest, dat GÜ het Zijt:'

Dan ligt onder de naam van ltjk,
die honderdveerüg pond te kÏjk;

.

gti uit tg het défilé mimchiem
allem ik zelf zal het niet ü@
'

Da'g vreemd; ik zie, wat gq niet ziet;
wat GIJ ddn Qet. Qe ik weer niet.

%

Typogragisch is oeze bundel uitstekend
rerzorgC
Joz. Cantré (die hier ovengens niet btjster oorspron
kellik ) versierde de omslag met een WMët. terwii
Malfait de tekst met een drietal teekeningen verluchte
Deze teekeningen vindt ik bepaald ledhk. Ik pg wij
dezen schilder en teekenaar veel beter werk.
j. van Hattum sen"eerde zjjn bundel dOe Pothoofd
pl=t'm op drie scboteltiem een ..lyrisch". een ,,terres
trisch'" en een ,,humoristisch". Lyrisch is het eerst
gedeelte zeker niet (evenmin trouwem de rest van a
bundel):. het is zelfs üitRêsproken a-lyrisch. Het i
praten op rgm. praten zonder veel zelf-controle. zonde
veel zelf-cEtiek. zonder veel poëziewat in godesr.aam te denken van stropberi als deze
. Want dit heb ik met U gemeen.
dat eenzaamheid mjj milder maakt —
de avond spint zicb om rr,tj heen
en vrede heeft m aangeraakt.

Enfin......; de honderdveertig pond
.

is nog springlevend en gezond.

·

— En ik geniet graag '3 levens gunst
én om' % zelf én om de kunst —
hoe meer ik drink boe meer ik eet

'

. boe meer gewicht Van Hattum heetHENRI BRUNING.
')
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