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,,ELDORADO" ')

De zee met zijn goor alleen grauw zijn

Herman Gorter.

I.

"Dichter is, wie zich in zulke mate weet te overdrijven, dat hij er voor
ieder klaarblijkelijk-schoon door wordt". Ook aldus is het waar (de stelling
is eveneens van Karel van de Woestijne), dat de dichter zijn lezers over
hem zelf bedriegt, en dat er geen lirisme bestaat zonder een dosis bedrog.
Maar achter, ver of vlak achter, dit artifïcieej bedrog voltrok (en ontrok)
zich, zij het minder kladrblijkelik, een leven van dezelfde en vele smarten
en angsten, van dezélfde weinige en droeve vreugden als welke de Ver"
beelding. verhevigd en gezuiverd. verhelderd en tot het uiterste gekonsen-
creerd, in hec Beeld projekteérde.

Bij Slauerhoff echcer schijnc het poetles 3cheppjngsproses anders; er is
bij hem geen sprake van op hogere spanning gebrachte electrisiteit; niet
ver. en niet vlak achter leeft zich eenzelfde leven matter, Rauwer, ver-
vloeiender en troebeler uit, maar het leven-zèlf schijnt zich in deze verzen
onmiddelik, en mee zijne 2or,spronkeljke hevigheid, ce ontladen, (geketend)

@""-" 'rè"'a"+etehen. De' Dimte.'de aFgtand," die' hei aRjncmbedrDg' schepr"rth- '
— sen een dichterleven en de lezer is wegges]agen, de luciede helderheid en

stilte die her kunstwerk in zich-zelf begrenzen, omgeven en afgrenzen,
eveneens. Donker, onmiddelik en heftig dringt zich dit leven aan u óp en
er is niets dat u tegen deze stem verdedigc. - H.ij. Slauerhoff, kent ook
niet het opperst "vervullen" der scheppingsuren ; een uitdrukking, "bevroren
door de kou die schoonheid heet" worteld even diep in zijn wezen, is
evenmin toevallig en aksidenteel, als het grimmige gedicht waarin deze regel

voorkomt. Zij verklaart tevens de achteloze (maar nochtans hevige en ge-
konsencreerde ; hevig en gekonsentreerd als heel zijn wezen) vormkracht
het "wrevelig laissez-aller, de verbitterde nonchalance" zijner verzen. Fiij
verdcht de scheppingsdaad ; hij wordt ertoe gedréven, gedwongen - maar
veracht en hoont ze als éen der véle lege, van hun zin beroofde en even-

eens verachte daden. Er waait uit deze verzen, deze woorden, uit die
,,verbitterde nonchalance" een doodskil u doorsni)dende wind, en hec zijn
deze verachting en die van alle kunstmatigheid beroofde hevigheid (mijlen
ver van de stilte van het artificieel bedrog) welke, voor een deel, deze

verzen zo onontkoombaar hebben gemaakt. Ik ken in dit land geen poëzie
die onontkoombaarder en meedogenlozer is dan deze naakte, rauwe en
gjdderende, deze verbeten en vervreten belijdenis : zij heeft geen enkele

') Eldorado. door J. Slauerhoft: uitgegeven in MCMXXVlll bij c. a. J. van Dishoeck
ce Bussum.
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verzoening gekend en spert alle verzoening en alle ruimte met haar duister
af - bitter, achteloos en verachtend.

II.
'°De woeste zwarte, eentonige vaart der piraten, de luchtige, speelsche

en wereldsche feesten, de macabere, cynische dansen en droomen ? Ze lijken
mij, relatief, perifeer, deze zaken ; want wezenlijk gaat bij er nooit ten vol-
le in op: hij gelooft er niet in; hij verstrooit er zich mee".

Inderdaad, hij verstrooit er zich slechts mee. Zijn wézen is anders ; anders+
ook dan de barbaarsche wreedheden en woeste onstuimige vaarten. Hoe-

° wel zijn verzen zich voortdurend, bijna uitsluitend, met deze zaken bezig-
,houden, is zijn wezen eer van dit alles het tegendeel. Hij verstrQoit zich

dan ook voortdürend.- Hij moet iets vergéten, en ontkénnen ; hij moet een
voortdurend gevaar bezweren, ontzeuwen, afleiden. Een onuitwisbaar heim-
wee en een herinnering - zijn puurste wezen - vluchten en vergeten; de
zware heugenis aan een licht ijl zingen dat ook hem eens "met een vreemd
geluk, een onwereldsche blijmoed igheid" moet hebben omwaaid. Welke
Droon) en welk huiverend of machtig Verwachten, welke redere en sterke
Moed heeft toen ook hem (één oogenbhk - maar bet brandde een onuit-

,, wj$baar stigma) ontvoerd naar die "Su]}e syeel'ge ,sfeer, het zachte leven der ·.
liefdc-gedrenkte gedachte" d ie eenmaal cocK hoe dan ook, ieder dichter""

leven kruisr.
Was dit heimwee en was dit verwachten iets andêrs dan de hunkering

der Verdrevenen een himne te Iéven - wanend een ogenblik geen Verdre-
venen te zijn ; wanend, in het aangezicht van een (snel verwoest) verwachten
dat deze hunkering zich mocht vervullen gaan.

Sedert dit heimwee ijdel werd, zijn zij rusteloozen - hongerend en van
zich zelf beroofd ; over de wereld voortgedrevenen, door een onstilbare
drift bezield die "nog geen gade of grondbezit" weerhield. Zij zijn niet meer
van deze wereld. zij zijn nooit meer, sedert zij het zingen van dit heimwee
hoorden en vojgden, weergekeerd zoals zij aenmaal gingen: het schoonste
van hen, een argeloze ,helderheid, een kracht en een moed, bleef achter en
de wereld werd dézen vreemd en leeg - een verarmd een waardeloos be-
zit. Onstilbaren en ontembaren, verteerd en gedreven en gefolterd door een
drift die geen vervulling vindt. Woestijnen en eenzame verten, stormnachten
en bittere vervoeringen zijn ben gebleven, zijn de oorden die zij onver-
vreemdbaar behoren, méér en dieper dan de wereld met haar schamele
lafenis en vale heul.

Maar in hen leeft, leeft doorheen al de bitter-vervoerde dagen, het een-
.zaam heimwee naar een ,,moederlike" aarde, de witte bloem van een on-

verhoorde tederheid ; klaagt en kwelt onaflaatbaar die éne stem welke zij
niet naderen en niet stillen kunnen. Want haar werd elke vreugde toch
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valer droefen is en alle schoonheid dieper, onherstelbaarder gem is ; alle gerucht,
over de donkere heuvelen der aarde tot haar overwaaiend, maakte haar
stilte troosteloozer sedert dac éne lichte zingen over haar beenstreek en
heenwoei. Zij is het ijl en aarzelend aangevangen jubelen dat voor immer
werd verwoest; zij is de witte bloem, de lelie grauw en verloren in gebie-
den ,,stil, wild en wijd, buicen ruimte, buiten tijd" (het laatste land en de
laatste stem van een aardse ziel; — en het zijn de dichters en de hejligen!
in wier leven voor altijd het stigma van déze stem gebrand werd):

Wy«k* m«':'"·.:.»

Vloeden, wetend van geen oever

Wouden, stammend uit een droever
Oord dan zich een sterveling droomt.

Door den dauw die overstroomt
Onbescendige bergen klimmen

In ijle zeeën zonder kimmen,

Zeeën, rustloos, schuimloos deinend,

Onder vuurgewelf verdwijnend.
Meeren wijden eindbos uit

Waacren doodsch, zonder geluid:
Hun stille kille waatren, soms

, 6

besneeuwd met lelieén, drijvend dons.
|

0
' "' 4- M · ' ' " -, " «-J g4g-,AIn de meerên diè zich uit --

~
weenen w])d. zonder geluid

In water donker, droef voor eeuwig

Leeft de lelie dommlend. sneeuwig".

Dit is geen weemoed meer (,,weemoed, veel weemoed blijft'), maar een
Verdriet zó ontroostbaar als sedert Seghers niet weerlozer werd uitgesnikt.

En onvoorwaardeliker dan in welk ander gedicht van deze bundel, heeft
Slauerhoff in deze vertaling van Poe's gedicht het diepste van zijn wezen
vrijgegeven en verraden. En als hij, in een dier vele bittere verzen van dit
boek, zich zelf noemc

Levenslang rustelooze die de moederaarde

Verstooten heeft en niec als kind erkend.

dan heeft hij, voor wie de gevoe]sdi2pte van een woord en een beeld weten

te verstaan, nogmaals (een der weinige malen) snel en schuw onthult wat
deze vervreten en verbeten poezie voortdurend schijnt lochenen : de een-
maal tédere hunkerjng van dit, waarlik vertérend, heimwee.

un page de tendresse . . .. Is deze niet het altijd verzwegen gehéim, en
het grimmig ge]ochende nóódlot, van elk dichter?

En meer dan zij, van wie elk vlot lied een kabbelende himne op Gods
aarde werd, méér dan deze altijd blijden en altijd getroosten, is deze ver-
bitterde die nimmer zijn lied mocht schrijven en nimmer zijn' lied mocht
leven, de himniese zanger. Zijn zang, als alle schoonheid, is de zang om

een gemis, om dit gemis . .. .
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III.
Eldorado is stroef en bitter van een gemis. En hard. — ,,Radiguet", schrijft

Cocteau, ,,avaic Ie coeur dur- Son coeur de diamant ne réagissait pas au

, moindre contact. II lui fallait du feu et d'autres diamants. II négligeait Iereste°'. Zo ook bij SlauerhofL Het verklaart zijn hooghartige geslotenheid
enerzijds, en zijn grimmig verzet anderzijds : overgave aan de ,,rest" toch

wordt het smadelikst zelf-verraad. Zo is zijn leven — ,,een gevecht tegen

de roof van eiken dag" en vervuld van haat tegen de vale heul en veilig-

heid der velen, — ,,een volkomen gesloten eenzaamheid" geworden. Een

schip stiet los, en een verworpen land zonk weg achter de grijze kim,
Maar hij mist, vooralsnog, de kracht,' om te vermogen wat de anderen

als het enig schone zan zich-zelf mochten redden en als laatste toevlucht

behielden: het zwart paradijs dac vele oseanen ver van hec achtergeÏaten

strand der wereld eenzaam verwijderd ]igt en wat een dichter noemde ,,het

ruischen van bet heimwee gaande houden" : re zijn met het heimwee alleen

als met het puurste deel van zijn wezen. Ook die vlucht bij, als een al

dieper en weerlozer doorzogen worden van somberste stilten. Bezinning op
0

hec gemis, is slechts naakter ondergaan ,,niets mogen wij worden gewaar,

r- waar wij nochtans van leven m~n3M~~ :y««:"' "> ·' · . " '?"R ·" "- 2 '7E:p.!j*":ï»..g»"'

Ztjn deel is een ledig tusschen-gebied, ver van de wereld en het gehace '"

leven, en ver, verder nog van zijn heimwee en zijn diepste wezen. Iedere

overgave is een gevaar, een aanranding, beroving en vernietiging. Een
, rusteloze, opgejaagde vlucht is dit leven. Bitterheid en zwartste droefenis

vreten dit hart. Hem bleef

Geen dier yoor andren ongenaakbre kusten,

Waar de paria's der zeeën soms verankerd rusten

Slechts een duistere, eenzame, landverloren vaart. En wraakzucht: wraak

en haat tegen zijn medeschepselen en zijn lot. En angst. Angst, voor de
verlaten, lege stilten van het eindeloos tussen-gebled waartoe hij gedoemd
werd; angst ,,zoo diep (ce zijn) achtergebleven in het gebied des doods".

Ook deze angst moet hij ontzenuwen, vergeten, afleiden.

En het is hier, met deze laatste vaart: het gevecht tegen die laatstê angst,
0

dat dit verzenboek begint. Prijsgegeven aan de somberste stilten braveert
hij de angst die hem besluipc in wilde eentonige vaarten dwars, en al woester,
door het gebied dat hem bleef en dat hij vreest, en in de stormende
,vaarten en hun opgezweepte, ,,grijnzend-gelukzalige" verrukkingen (stijgend
soms tot een paroxisme van zelf-bedwelining : aan de eigen ontreddering
en het afzichtehke 'leven) vergeet hij en loochent hij de angsten en het

f

groote heimwee, vergeet en lochent hij ook de tedere ,,droefgeestige"

hunkering naar die ,,vroegere goede haven". En altijd eenzamer nu, haat

hij, grimmiger en bitterder ook, zijn medeschepselen die hem deze stilten en
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woestenijen binnendreven — zich grijnslachend wrekend, verachting en haat
uitlevend in de navrante wreedheden zijner beschonken piraten, in die woeste '
himne van de hóór die zijn ,,Dschengis" is.

Bedwelming, woestverwrongen, aan de eigen ontreddering, aan deze laatste
landverloren vaart en aan haar wreedbeden (laatste wraak op het gehate
leven)'. Zijn ' schip van ontreddering en haat is ,,afschrikwekkend-bevallig", .

,,bovenaards-schoon".

In 't centrum der cycloon schijnc het bewaard,

Door doodsche stilt', de zeilen nauwlijks zwellend.

Wanneer de zon zieicoogt, in 't kopergroen

Der zee zinkt als een barstende pioen:

En 't zwerk, oververzadigd toe verstikking

De schepen neerdnikt, brengt zijn schim verschrikking:

'E Gevreesd, in eens verwezenlijkc visioen.

Of" anders, heviger en onverzoenliker, verbeeldt hij de bedwelming aan
het noodlot dat zich aan hem voltrekt in ,,Het Eeuwige Schip": reeds ver-

heerlikt hij zijn ondergang en het zinken naar de d]epten:

W±g '"' '3" '" 'x "" Van schaamle scheppingswond'ren vermoe]d
,- u.- ,,!.i' - %Ë * - ' Vind ik daar diepbevredigde verrukking.

.
' tW"- mwat·m~aara=~akA« 7mislukkiW . .

m ·a..,Y

Scaac hier lOl n\o])s[eI"aci][Ig schoon volbloeid,
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Zich onder 't zwaar smaragdgewelf verbergend

Om niet te storen harmonie der sferen-

Heimwee zou 't hart der zaligen verteren
Ë3ij 't zien dier weelde, aarde eil hemel tergend.

De ontreddëring zong haar himne, maar deze
slechts zelf-ontreddering. Hoe onherroepe]ik-ver

verwijderd van wat het eerst, en zo teder in
wrongener angst is het einde.

himne en deze haat werden
heeft zich dit leven hier

hem gehunkerd heeft. Ver-

Kon ik machten achter deze orde

Weer vermeesteren, weer heerschend worden ;

Llit den ban verachting en vereering
Mij bevrijden, waar is de bezwering ?

Met de woorden is ze mij begeven
¥

' Machdoos ben ik, en moet verder leven.
* *

*

Hij, Slauerhoff, vorst niet naar het leven zijner gestalten en beeldt ze dan

met hun heimwee, hun barbaarsheid, hun ' woest verlangen naar grimmige
zeeën en verlaten verten — in hen dan dat iets van zichzelf uitsprekend
waarmede hij aan deze gestalten verwant is; ze zijn veel peróónlijker deze
verzen ; veel dieper, direkter en heviger houden zij met zijn persoonlikheid
verband. Het proses is vrijwel omgekeerd. Hij ondergaat, een tijdelik-
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beslissend, dus essensieel, gevoelen, een tijdehk-beslissende gedachte, een
tijdelik-&slissende drift zó hevig, fel-bewiïst, afzonderlik en gekonsentreerd,
dat die gevoelens en driften, ónmiddelik. een vo]]edig leven aannemen, als
van een gestalte die een leven lang door die gevoelens en driften wer2i

.bezeten en gedreven. zij kregen dus dimensies, maar zonder artificieel bedrog.
Op hetzelfde oogenblik dat een wraakzuchtig kaperssentjment in hem ont-
waakt (of een ander dat onmiddelik met het eige"n leven samenhangt) is hij
die kaper, volledig, en uitsluitend, en met al de haat en barbaarsche'wreed- .

heid die in den kaper ontketend werden.
Het is daardoor, dat ge in al deze, op zich zelf staande verzen toch het

persoonlik leven, in dit geval de geleidelike en al grotere vereenzaming
dezer gefolterde menselikheid hervinden kunt en nawijzen ; ze zijn veel per-
soonlijker (en veel beklemmender) dan . . . . ,,verbeeldingen", dan ballades en
verzen waarin zich een deel van het dichter-leven — opgedreven, over-
dreven — uitspreekt, Zijn gestalcen zijn bezield en geladen alléén met de
mouvementen van de eigen ziel : Slauerhoff is het die ze leeft; en niet
omgekeerd, niet zó was het dat hij vorste naar hün leven.

Gij boort die diepere toon doorklïnken in elke ,beschrijvtng : de yvrang,e.,,, '..,
V HÏ . l ..k : '" ·.- .ze]f-&spoteing*c."«g*md&^wk&»t b-{ i*?H.Si;" "j=#k,g' : ¥...'.!:' "4;t.;-3suj'.·' ·@bS;"N·-"t't,,"F*-ii,Al""i,". "

. "

b

Wij rondden nog de Srormkaap — oT)\erhoopr.

De oude bark was door en door verceerd.

. Vaak afgekeurd, steeds wéer verassureerd.

Eg ieder keer mer schooner naam herdoopt,

De premie steeg met onze schipbreukskans.

wij heecen 'C laatst: La belle Espérance.

Het meedogenloos niet voltrekken van zijn noodlot:

De zee Mnt invloed door railooze lekken
Op 't binnenmeer van mi)n groen donker hol:

Papyrusdun sleten de eeuwen mijn dekken.

Korstmos omgroeit mijn romp, die als een drenkling zwol.

Op nïij onttrok zich werelds grootst verleden

Aan de ondergang van mijn verzonken rijk :

Diepzee-netels vreten zijn hardsteenen steden.

Mijn vermolmde mascen staan nog geiijk.

Zijn voorvoeld einde — het onvermijdelijke:

Onder in '[ scbip, in zijn duistre kajuit
Hangt de sfeer zonder crilling en geluid

Alsof er reeds vootgoed gesloten was.
Achter de zijwand van geslepen glas
— Een rechtopstaandc grijsdoorzichtge zerk —
Trekt de diepzee voorbij. het donkergroene zwerk,
Wolkenbos, door geen sterrenglans verklaard,

In stage stille drift zoolang hij vaart.
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De nacht is bestendig, vuurvisschen verlichten

Het donker met fosforiceerende schichten.
Verdronkenen die naar stilstand trachten
Trekken voorbfj, knikken hem toe te wachten,
Wachten onverander)jjk.

Als dit einde werkelikheid zal zijn geworden, zijn de laatste angsten ge-
leden. Hee leven is voorbij. Hij heefc het niet meer ontroofd dan een
langzaam ,,verstarren". Hij staart niet meer ontzet naar het dode land
waarin hij achterbleef, en niet meer ontzet naar het leven dat hem blindelings
ontvlood. Onaantastbaar zijn ! Zijn zonder gevoel voor toekomst of verleden ;
zijn als een kljp ,,die d'oceaan tergt door hem 'C overstaren naar avondrood '
of grijze vogelscipt" ; zijn, als op de uiterste kust, die tempel met haar torens.

Die, tot 't uicerste gespitste roeden, '

Van een ongetemd verstarde woede,

Boven 'c hooggebergte zich verheffen,

De onbewegelijke wolken treffen.
e

.Diep het zwerk in, er mee saamgesmolcen :

Bijna barstend uit de wijde holte

(De eenige nis in 't muurvlak dat terzijde e"

W9k'F ;"IKs hellm?en deGjm doorsnijden. b I \ F. %~4e·3-jU*'a" ~'" "W,n%""t '3¥¥K'e'wENa ' %g1g¥" :1: 1 '-i,: .' 'f ' . ·- l- - - ,xÉ· .m '-Q4. , i-"?
GrDnde!oozt. \i.t';'[t'[] eE':.% d.. .i" .!u"

Sraat her onaantastbaar nc...ydDm

. Voor de sultvemtormg. rotsverwarring.

Door lawines dond'rend van rondom

Grauw en huivnngwékkend van verstarrlng.

En vergaan mogen! Nu niet meer, als een dier drenkelingen, ,,met ge-
sperde oogen een nacht inzien, die opklaart noch vervaak": te kunnen

zinken, sterven mogen . . . .
IV.

Of men, na lezing van deze bundel. nog kan spÊeken van ,,vitale wan-

hoop" ? Ons was het, of een tak, gebroken, verdorde, en ten slotte afbrak

— afbrak van de Boom des Levens. Het is waar: er zijn in het werk van
dezen dichter strofen, die er op wijzen dat hij een rust herwon, een stilte

.binnenging, maar of deze vitaal is, of ook deze de ,,roerlooze stilte" is
waarvan Marsman gewaagt 7 De winst van dit leven — is zij meer dan ,,een

grijns dat alles tot den dood bedaart" ?

Alles wordt hier vermaand tot heilige rust:
De zee die uitgewoed heeft In taiphonen,
Komt nu de kreeken glimlachend bewonen.

4

Zijn jjolven krenken nauwelijks de kust.
Ó

"

Dan dwalen wij ook, zonder een verlangen,

Binnen de veilig ingekrompen kimmen,

Tusschen de vochte muren. vage gangen.
Geruisch-gedaante- en schaduwlooze schimmen.
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,,Het moeilijkste" schreef van de Woestijne. ,,is het pad terug te vinden
dat weêr naar de aarde en onder de menschen leidt".

Slduerhoff vondc dit pad voorzeker niec.
Maar welke dichter, van nd tachtig, die waarlijk eenmaal ,,de kimmen" '

bereikte, en de zwarte droefenis vrat van dit Eldorado, vond het.
,,Volstrekte eenzaamheid, o gij het doelwit van wie, terecht misschien, te

goed zich achten voor de menshen, ,,grooie intuitieven" die al te vlug en
al te spoedig, met de gulzigheid der oppermachtige ]evensbe]ijdel"s. van den
mensch de eeuwige gevoelens, dr]ften, verzuchtingen tot zich hebben aan-
gehaald en ze bebben vers]onden, en zelfs den haat hebben genoten"met

al den gloed van eene liefde : — o eenzaamheid, wat kunt gij overlaten,
na een trots die reeds eene wroeging is, dan de ontbering en den onlesch-
baren wolvenhonger naar de schamelste .,nourritutes terrestres" ?

Werd zij niet hun aller einde; en is zij ook niet het einde van dielaatste
grijns . . .. . En de zee ; ,,de zee met zijn goor alleen grauw zijn". . .. .

HENRI BRuN]Ng.
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