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Over de dichter en schrijver A. Roland Holst 

door 

F. Schurer 
(oud-hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven) 

1. Samenvatting 
In sectie 2 - veruit het meest omvangrijke bestanddeel van deze literatuurstudie1 

- wordt, 
voornamelijk gebaseerd op [4], [5] en (10], een schets gegeven van de levensloop en het 
literaire werk van de dichter en schrijver A. Roland Holst (1888-1976). Diverse aspecten 
van zijn leven worden behandeld, ondermeer zijn partiële aanmelding als lid van de 
Nederlandse Kultuurkamer en zijn betrokkenheid bij het Nationaal Monument op de Dam. 
Bij het de revue laten passeren van zijn werk ligt de nadruk op de poëzie. Bijna al zijn 
verzenbundels worden genoemd en (fragmenten2 van) gedichten zijn verspreid in de tekst 
opgenomen. De keuze van het merendeel daarvan berust op persoonlijke smaak en 
voorkeur. Anderzijds is ook geprobeerd een redelijk representatief beeld te geven van de 
poëzie die Roland Holst geschreven heeft gedurende de periode 1908-1976. Van het 
proza worden slechts enkele titels genoemd; immers, Roland Holst is in de eerste plaats 
een dichter. Wèl is het zo dat voor een goed begrip van de poëzie men er verstandig aan 
doet van onderdelen van het proza kennis te nemen. Facetten van zijn persoonlijkheid, 
voornamelijk ontleend aan (11], komen aan de orde in sectie 3. Het dichter- en 
schrijverschap van ARH heeft na zijn dood een herwaardering ondergaan; sectie 4 gaat 
voornamelijk daarover. In sectie 5 zijn de voornaamste bronnen aangegeven die zijn 
geraadpleegd. Een personenregister met geboorte- en sterftedata is opgenomen in sectie 6. 

1 Onderdelen hiervan heb ik gebruikt voor een voordracht over A. Roland Holst voor Probus 85 Eindhoven 
op 11 december 2008. 
2 In de 'Inleiding' tot Van Vrieslands Spiegel van de Nederlandse poëzie 1900-1940, Meulenhoff, 
Amsterdam, 1965 (derde druk) staat (cf. p. VIII): 'Ook fragmenten van gedichten zijn, voornamelijk op 
grond van den eerbied voor het gedicht als organisch geheel , niet tot deze verzameling toegelaten.' Dat is in 
een bloemlezing een alleszins te billijken principe. In een literatuurstudie, toch een ander oogmerk hebbend 
dan een bloemlezing, mag m.i. hiervan worden afgeweken, zeker daar waar het lange verzen betreft. 
Bovendien kan een goed gekozen fragment een aansporing voor de lezer zijn om van het gehele gedicht 
kennis te nemen. 
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2. Over leven en werk 
Adriaan (voor intimi: Jany) Roland Holst (ARH) werd geboren op 23 mei 
1888 op de Stadhouderskade in Amsterdam. Hij was de oudste van drie 
kinderen. Zijn ouders waren in goede doen; zijn vader had een bloeiend 
assuradeursbedrijf. In 1906 haalt hij met moeite zijn HBS-diploma. Op 
achttienjarige leefdtijd leest hij de in januari 1896 uitgekomen bundel 
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven van zijn tante Henriette Roland 
Holst-van der Schalk in het vervolg aangegeven met tante Jet. Elsbeth Etty 
heeft een mooie biografie over haar geschreven; cf. [2]. Richard Nicolaas 
Roland Holst (oom Rik), haar man, is een veelzijdig kunstenaar, o.a. 
glazenier, ontwerper, schilder en schrijver3

. ARH leest tijdens zijn HBS-tijd 
o.a. Gorters Mei. Na het eindexamen verblijft hij een tijdje in Lausanne, 
volgt colleges in geschiedenis en letteren en bekwaamt zich verder in het 
Frans. Na zijn terugkomst in Amsterdam loopt hij stage op het 
assuradeurskantoor van zijn vader. Maar al snel wordt duidelijk dat de 
verzekeringsbranche niets voor hem is. Hij gaat in 1908 naar Oxford. Eerst 
probeert hij letteren te studeren, daarna politieke economie. Met de eerste 
studie wil het niet vlotten vanwege ARH's deficiënties in Grieks en Latijn, 
terwijl hij in de tweede discipline, naar al gauw blijkt, weinig interesse heeft. 
Wel is hij regelmatig te vinden in de Bodleian Library, de beroemde 
bibliotheek van de universiteit van Oxford. Hij komt daar in aanraking met 
werk van o.a. Milton, Shelley, John Stuart Mill en Adam Smith. In 1910 zet 
hij definitief een punt achter zijn aspiraties een graad te behalen, laat zich als 
student uitschrijven ('no loss' naar het oordeel van de subrector) en besluit 
zijn roeping te volgen, i.e. te kiezen voor het dichterschap, daartoe in staat 
gesteld door een jaarlijkse toelage van zijn vader. In december 1908 maakt 
hij zijn debuut in het tijdschrift De XXe Eeuw, waarvan Lodewijk van 
Deyssel (pseudoniem van K.J.L. Alberdingk Thijm) redacteur is. 
ARH meent affiniteit met het socialisme te hebben (de invloed van de ideële 
socialist William Morris zal daaraan hebben bijgedragen), maar tante Jet is 
daar niet van overtuigd. In een brief uit 1909 houdt zij hem een spiegel voor; 
het is interessant daaruit een drietal passages aan te halen; cf. [9], p. 23-24. 
'Maar het socialisme, dat is de arbeidersbeweging, en de 
arbeidersbeweging ... dat is geen hapje, en geen grapje, maar harde 
werkelijkheid. [ ... ] Wie er, vooral als artist, dat is als idealist, als iemand die 
aan het leven per se onvervulbare eischen stelt, te vroeg in onderduikt, loopt 
alle mogelijke kans in enkele jaren murw en lamgeslagen te worden en zich 
vol desillusies van haar af te wenden. [ ... ] Vooral alle gedachte van je 

3 Hij is de auteur van ondermeer Overpeinzingen van een bramenzoeker. 
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afzetten, dat 'onderdrukte menschen' geholpen moeten worden en dat jij dat 
wilt doen. Jij bent het voorloopig zelf, die geholpen moet worden, in jou is 
door je bestaan als jong heertje, lid van een zatte en vadzige bourgeoisie, 
onderdrukt het beste menschelijke, het gevoel van eenheid met je 
medemenschen, wat het socialisme je terug moet geven en waartoe het je 
opvoeden moet. .. ' 
In 1911 verschijnt zijn eerste bundel Verzen met daarin 'Het stille huisje'; cf. 
[4], p. 27-28. De eerste strofe luidt 

Dwalend over heiden 
en door lage bosjes, 
denkend aan geen enkel nuttig ding -
fluitend zacht en blijde 
blij en vrij en losjes 
kwam ik plotseling 
bij een huisje, doodstil en verlaten, 
dat in schaduw van wat dennenbomen sliep -
waar het lang geleden 
scheen, en heel tevreden -
zó stil - want alleen een geitje blaatte, 
en een koekoek riep -

ARH is een aantrekkelijke jonge man die veel succes bij de meisjes heeft. 
Annie Salomons (cf. [6], p. 201) zegt het volgende over hem: 'Jany had in 
die jaren [omstreeks 1910] stralende zienersogen, goudkleurig, golvend haar, 
een prinselijke houding en een melodieuze stem. Hij was een dichter zoals 
meisjes zich die dromen; alleen niet wereldvreemd en onhandig, maar 
meester van elke situatie, geestig en überlegen.' 
In 1909 komt hij door het werk van William Butler Yeats (Nobelprijs 
literatuur in 1923) in aanraking met sagen en legenden uit de Keltische 

mythologie. De grondtrekken van een Elysium4 tekenen zich af en dat 

4 Ik ben in [1], [4], [5], [9] en [10) nog een aantal andere omschrijvingen daarvan tegengekomen, 
bijvoorbeeld 'het rijk achter ruimte en tijd', de 'voormalige eilanden des doods' en het land waar de ziel 
vertoefde vóór de geboorte en waar zij na de dood naar terug zal keren. Vergelijk ook de volgende regels 
(cf. [4], p. 230) uit het vers 'Alleen mijn lied':[ ... ] op een vlaag/ te ontkomen naar dat westlijk rijk/ 
waaruit ik eens onthemeld werd,/ maar waar mijn liefde mij nog beidt- . In ARH's wereldbeeld is 
terugkeer naar Elysium niet vanzelfsprekend. Degenen die zich, naar een woord van Van Duinkerken 
overgeven aan de 'luidheid' van de wereld, die 'ontzield afsterven', valt dat voorrecht zeker niet ten deel; 
dat zijn de 'velen' in ARH's terminologie. Een beter perspectief hebben de 'weinigen' en vooral de 
'enkelen'. Maar daartoe is het wel nodig dat zij heimwee houden naar Elysium en dat zij tijdens hun aardse 
bestaan gedurig luisteren naar de wind die de boodschapper is van tijdingen over dat 'eiland der beminden'. 
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'eiland der gelukzaligen' - gelegen in het westen, waar geest en natuur, ziel 
en lichaam één zijn - zal voortaan deel uitmaken van ARH' s 
wereldbeschouwing en een rol spelen in onderdelen van zijn poëzie en proza. 
Hij verblijft afwisselend in Oxford, Lynmouth en Blaricum (in de 'hut' aan 
de Noolseweg 53 die zijn vader daar in 1911 voor hem heeft laten bouwen). 
Dankzij zijn debuut als dichter en ook door het 'netwerk' van oom Rik en 
tante Jet komt hij in contact met o.a. Van Eeden, Van Eyck, Gorter en Kloos. 
Begin 1913 verschijnt zijn tweede bundel De belijdenis van de stilte -
volgens Van Duinkerken (pseudoniem van W.J.M.A. Asselbergs) '[ ... ] 
wellicht het minst gelezen, maar meest karakteristieke dichtstuk van A. 
Roland Holst.'; cf. [1], p. 57. De invloed van Yeats5 is daarin duidelijk te 
onderkennen; elementaire natuurkrachten zoals de wind en de zee treden als 
symbolen op. In de Voorzang is sprake van de in voetnoot 4 genoemde 
'velen', 'weinigen' en 'enkelen', categorieën die in de mythische 
wereldbeschouwing van ARH met enige regelmaat opduiken. De belijdenis 
bestaat uit verheven verzen. Ik geef één voorbeeld; cf. [4], p. 139. 

Ik, die geboren ben 
uit uwen schoot, 
voel mij verkoren en 
klaar tot uw dood. 
't Eind van mijn zwerven zal 
zijn als ik sterven zal 
weer in uw schoot. 

Maar is mijn zwerven niet 
zingen naar U? 
is al mijn derven niet 
winnen van U? 
't Einde der dingen is 
eeuwig. - Mijn zingen is 
sterven in U. 

Echter, ARH kan ook een andere toon aanslaan. Als voorbeeld mag dienen 
(cf. [10], p. 125) de volgende strofe, geschreven voor zijn vader (ik breng in 
herinnering dat deze in het verzekeringswezen werkzaam was), die daarmee 
goede sier maakte tijdens een diner: 

5 Dit blijkt ook hieruit dat de Voorzang en de Tussenzang motto's hebben die aan Yeats ontleend zijn. Dat 
van de Voorzang luidt: 'Wandering and singing like the foam of the sea.' 
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Aanzitters van deez' disch! Collegas! Mijne heeren! 
Wij, die het water en het wreede vuur bezweren 
met polissen, en die den hulpeloozen mensch 
tegen den duistren daad des inbrekers beschermen -
Ik vraag u, kent ons werk van helpen en ontfermen 
perk, paal of grens? 

ARH heeft veel gereisd; behalve naar de reeds genoemde plaatsen ook naar 
o.a. Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje, Zuid-Afrika. Hij had als 
kind reeds een zwakke gezondheid, tobt later met zijn nieren en heeft ook 
geregeld last van psychische inzinkingen (Vestdijk, daaraan ook lijdende, 
wijt dat aan hun artistieke temperament). De stilte wordt de moeder van 
ARH' s dichterschap. Een gevolg daarvan is dat hij zich afkeert van elke 
vorm van collectiviteit. Illustratief daarvoor zijn de eerste regels (cf. [4], p. 
366) van 'De twee deuren', het motto van [10]: 

Ik blijf erbij, mijn hele leven: 
er deugt geen woord of 't is vanuit 
alleen zijn met mijzelf geschreven. 

Hij wordt een afstandelijke waarnemer, komt steeds verder af te staan van de 
maatschappijvisie van tante Jet en Gorter en kan hun verzen, waarin het 
socialisme, het communisme en de klassenstrijd worden bezongen, niet 
(meer) waarderen. Zo is Een klein heldendicht van Gorter volgens ARH 
'hopelooze schoonheidsverkrachting'. 
Een ander facet van ARH dient hier eveneens te worden genoemd: hij werkt, 
ook op oudere leeftijd, als een magneet op vrouwen. Als illustratie van zijn 
sex appeal mag gelden de romantische omschrijving daarvan door een zijner 

'nomaden' 6
: 'Hij was een man die een vrouw het licht van de sterren in haar 

ogen gaf.' 
In 1915-1916 schrijft hij Deirdre en de zonen van Usnach, ARH's bekendste 
stuk proza; cf. [5], p. 7-57. Een algemene opmerking over zijn 
beschouwelijk proza is op zijn plaats: het is, een enkele uitzondering 
daargelaten, moeilijk leesbaar door de lange zinnen, de ingewikkelde 
zinsbouw (à la Proust) en de archaïsche taal. Verder is het moeilijk te 

6 Zo beschouwde hij de vrouwen waarmee hij een liefdesrelatie had. In dat verband is ook de volgende 
anekdote het vermelden waard. Een oude dame die hem in Bergen bezocht en die enthousiast was over de 
manier, waarop hij zich daar had geïnstalleerd, zei tegen hem: 'Nu moest je nog een vogeltje in dat aardige 
kooitje hebben.' 'Dan zou het toch een trekvogeltje moeten zijn' was zijn antwoord; cf. [6], p. 205. 
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doorgronden vanwege de mystiek en de filosofie, waarmee veel ervan 
doordrenkt is. Men krijgt soms de indruk dat ARH bewust ontoegankelijk 
wil zijn en niet voor 'Jan Alleman' wil schrijven in begrijpelijke taal. Als 
voorbeeld verwijs ik naar de tekst op het Nationaal Monument op de Dam, 
opgenomen in voetnoot 24. 
Van zijn liefdesaffaires noem ik die met de schilderes Charley Toorop. ARH 
heeft kwatrijnen geschreven over een groot aantal schrijvers en kunstenaars 
die hij heeft gekend; deze zijn in het algemeen bijzonder goed getroffen. Als 
voorbeeld geef ik dat over Charley Toorop (cf. [4], p. 580); het is 
aangebracht op haar grafsteen in Bergen. 

Zij, die den Dood verbeten kamp bleef geven, 
werd, onverslagen, uit dat nauw gedreven. 
Die vijand had haar lief: grijs en weer jong 
lag, op zijn bed, zij doodstil nog te leven. 

In november 1918 laat hij zich in het bevolkingsregister van Bergen 
inschrijven. Hij woont daar eerst op verschillende adressen op kamers en 
vanaf juli 1921 permanent in zijn karakteristieke huis met het rieten dak in 
de vorm van een potdeksel op Nesdijk 7. 
In [ 10] wordt, en dat is in biografieën niet ongebruikelijk, het leven van 
ARH in een historische context geplaatst. Zo wordt melding gemaakt van 
Der Untergang des Abendlandes van Oswald Spengler (1918), een boek dat 
doortrokken is van cultuurpessimisme. Dat Spenglers werk ter sprake komt 
is heel begrijpelijk omdat de wereld- en levensbeschouwing van ARH niet 
alleen door dat boek zijn beïnvloed, maar ook omdat hij daarin een 
bevestiging vindt van ideeën die zich reeds bij hem gevormd hadden. Het 
navolgende citaat uit het boek zal hem, denk ik, uit het hart gegrepen zijn: 
'Die Demokratie hat das Buch aus dem Geistesleben der Volksmassa 
volständig durch die Zeitung verdrängt.' Immers, vergelijk deze uitspraak 
met ARH's openingszin uit De verborgen gemeenschap7

: 'Sinds de drukpers 
vrij werd en de vale huidschimmel van het dagblad zich over het menselijk 
wezen verbreidde, doet men, bij het zich vormen van een oordeel over haast 
wie dan ook, wijs zich zoo min mogelijk gelegen te laten liggen aan wat die 
ander denkt over het leven of welke meningen over de wereld hij - zoals dat 
heet - aanhangt.' Ik merk op dat hij in 1966, ruim dertig jaar later, nog 
dezelfde mening is toegedaan; cf. [9], p. 42. 

7 Cf. (5), p. 248. 
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In het najaar van 1919 wordt hij uitgenodigd toe te treden tot de redactie van 
De Gids, met als oogmerk het tijdschrift te verjongen en om, vanwege zijn 
vele contacten in de literaire wereld, nieuw talent aan te boren8

. Hij 
introduceert, tegen de zin van de historicus Johan Huizinga, o.a. Marsman en 
Nijhoff. Veel plezier beleeft hij niet aan zijn redacteurschap. Echter, pas met 
ingang van 1934 verlaat hij de redactie na, opnieuw, allerlei geharrewar. 
In 1920 verschijnt Voorbij de wegen; de titel doet wat denken aan 
Opwaartse he wegen, een bundel van zijn tante uit 1907. Bekende gedichten 
zijn 'Zwerversliefde' (cf. [4], p. 166) en 'De ploeger' (cf. [4], p. 200). Het 
eerste vers begint aldus: 

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind -
want, o de maatloze verlatenheden, 
die over onze moe gezworven leden 
onder de sterren waaie' in de oude wind. 

De derde strofe van 'De ploeger' - oom Rik: '[ ... ]ik vind 'teen van de 
schoonste gedichten die ik ken' - bestaat uit de klassiek geworden regels 

Ik zal de halmen niet meer zien 
noch binden ooit de volle schoven, 
maar doe mij in den oogst geloven 
waarvoor ik dien ... 

Van zijn proza moet worden genoemd De afspraak, cf. [5], p. 59-98, door 
Van der Vegt en ook door Vestdijk (cf. [11], p. 131) de sleutel tot ARH's 
poëzie genoemd. Dit boek9

, voor het eerst gepubliceerd in De Gids in 1923, 
wordt in [9] als uitgangspunt genomen ter verklaring en interpretatie van 
ARH' s verzen. De afspraak is een beklemmend verhaal; er treedt een 
mysterieuze vreemdeling in op, later de dubbelganger in een aantal van 
ARH' s gedichten. Als karakteristiek voorbeeld, zeer Holstiaans, geef ik de 
eerste strofe van 'De nederlaag' (cf. [4], p. 267): 

Neervlagend kwam een herfstdag om zijn eenzaam einde, 
toen, bovenaan een plek waar het oud duin omheen 
ervan te weten leek en de zee vlakbij dreunde, 
hij, die ikzelf had kunnen zijn, aan mij verscheen. 

8 Voor meer bijzonderheden verwijs ik naar [7], p. 610-615. 
9 Het bevat de beroemde zin: 'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.'; cf. [5], p. 89. 
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Men krijgt de indruk dat De afspraak deels autobiografisch is. De 
dubbelganger is misschien terug te voeren tot autoscopische10 ervaringen die 
ARH mogelijkerwijs heeft gehad; cf. [1], p. 91-93. 
In de periode 1923-1929 is ARH weinig productief. Hij leidt een 
bohemienachtig leven, verblijft geregeld in literaire salons in Parijs en 
ontmoet daar o.a. Kees van Dongen, Gide, Larbaud en Zadkine. Wel 
verschijnt in 1925 de vierde bundel De wilde kim; het zojuist genoemde vers 
'De nederlaag' behoort daartoe en ook 'De drie broeders, 1. De verlatene'. 
Ik citeer (cf. [4], p. 247) 

De wind en het grauwe weer gaan over mijn hart, 
en ergens over een dak waar ik heb bemind; 
de winter wordt koud, en de struiken zijn al zwart -
over een plek waar mijn graf zal zijn gaat de wind. 

Ik zou vuur maken als zij hier weer bij mij kwam 
als eens in dat oud verhaal van haar en van mij; 
maar nu sta ik, stil en denkende, bij het raam -
de winter wordt koud; de jaren gingen voorbij. 

In 'Bij het kristal' (cf. [4], p. 271) treedt voor het eerst in ARH's verzen 
Helena 11 van Troje op. Helena is het symbool van de verblindend mooie 
vrouw die, als men aan haar charmes geen weerstand biedt, onheil en 
verwoesting teweeg brengt. De vrouw in het algemeen is in ARH's poëzie 
een symbool van de verlokkingen van de wereld - hier op te vatten als de 
tegenhanger van het natuurlijke leven12

• De stad en de wereld zijn een 
gevaar voor het dichterschap13 van ARH. De dubbelganger komt hem op 

10 Autoscopie: het zien van het eigen lichaam bij bilocatie, het helderziend zichzelf van binnen zien. 
11 Volgens een Griekse sage was zij een dochter van Zeus en Leda (door Zeus 'benaderd' in de gedaante 
van een zwaan). De schone Helena trouwt met Menelaos, maar wordt tijdens zijn afwezigheid geschaakt 
door de Trojaanse prins Paris. Dit leidt tot de Trojaanse oorlog en de verwoesting van Troje. 
12 De antipoden wereld en leven zijn verwerkt in de volgende regels van ARH: 
'Wie zich zijn eigen weg baant door de wereld, /hoort in het leven eens zijn eigen lied.', 
in 1956 aangebracht op een gevelsteen van het NS-station van Eindhoven (centrumzijde). 
13 Van der Vegt onderscheidt in [9], p. 20, een drietal aspecten in de dichterlijke persoonlijkheid van ARH, 
te weten (1) 'tegen de wereld', (2) 'met de wereld' en (3) 'niet van de wereld'. In de beleving van ARH met 
betrekking tot ( 1) is het streven naar macht in de wereld steeds sterker geworden in plaats van het 
verlangen naar geluk. De abstracte formulering die hij hiervoor gebruikt is: Zielskracht werd ingeruild voor 
Energie. Hij herkent zich niet in de moderne samenleving. Hij wil zich echter ook niet opsluiten in een 
ivoren toren; ARH's dichterschap heeft een missie in de geürbaniseerde en geïndustrialiseerde 
maatschappij; dat is aspect (2). Tenslotte, cf. (3), is daar het Elysisch verlangen naar een bestaan niet 
gebonden aan 'het schrikbewind van uur en feit' . De drie aspecten staan op gespannen voet met elkaar en 
de poging ze met elkaar te verzoenen was tot mislukken gedoemd. Misschien zijn zijn vele psychische 
inzinkingen mede het gevolg van deze incongruentie. 
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gezette tijden, met name als hij een inzinking doormaakt, herinneren aan de 
afspraak die hij jaren geleden met hem heeft gemaakt om zijn roeping trouw 
te blijven. Naast de reeds genoemde symbolen (de wind, de zee), zijn de 
spiegel en het kristal andere veel voorkomende abstracte symbolen in zijn 
werk. Ik meen er verstandig aan te doen ARH zelf aan het woord te laten 
wat hij met de laatste twee bedoelt. In Eigen achtergronden (cf. [5], p. 356) 
zegt hij daar het volgende over: 'Het verlangen om, in de meest daartoe 
geëigende uren, het levend verband met die werkelijkheid te verhevigen, 
deed mij al lang geleden bepaalde hulpmiddelen aan de hand [ ... ] die in veel 
dat ik schreef van beslissende waarde werden: De Spiegel en het Kristal. [ ... ] 
Laat ik volstaan met dit te zeggen: in den spiegel die geen geluid meer 
toelaat, ziet een mens zichzelf staan in een kamer en in een stilte, die zozeer 
die des doods is, dat hij in het beeld van die kamer zijn eigenst leven 
waarneemt als een herinnering, en het dieper kan doorgronden dan hij het 
ooit kon in de kamer, die hij zo staande, achter den rug heeft. In het kristal 
staart hij binnen in de volstrekte stilte, die is van den voortijd en van den 
natijd: de stilte, waarin alle werelden verrezen en waarin alle werelden 
verzinken: in een peilloze kern van oud, leeg licht; in het geheim, dat daar 
vlakbij op de tafel staat: volkomen helder en volkomen toegesloten.' 
De dood van Gorter in 1927 geeft aanleiding tot een mooi en treffend In 
memoriam Herman Gorter, opgenomen in [3], p. 11-19 en ook in [5], p. 
359-368. Gorter was, met J.C. (Jacques) Bloem, een zijner dierbaarste 
vrienden. 
Als ARH inspiratie miste voor nieuwe poëzie, poogde hij die op te wekken 
door werk van grote dichters en schrijvers te vertalen. In bovengenoemde 
periode is dat bijvoorbeeld Shakespeares Richard /Il. 
J .H. Leopold, de dichter van 'Cheops', overlijdt in juni 1925. ARH was, 
evenals Bloem, een groot bewonderaar van deze verstilde, kwetsbare dichter 
(in zijn eigen woorden: 'Een bundel kneuzingen'). Deze bewondering is 
verwoord in Over den dichter Leopold (cf. [5], p. 99-144) van 1920. De titel 
dekt niet geheel de inhoud en in het 'Nawoord' van 1926 staat dan ook: 
'Herhaaldelijk vroeg ik mij af, of ik zijn wezen wel voldoende recht deed en 
of mijn eigen wezen niet met te sterken nadruk en te voortdurend 
tegenwoordig bleef in wat door mij geschreven werd ... Wellicht is dit het 
geval.' Men kan niet anders dan dat met hem eens zijn. 
In de zomer van 1929 verschijnt een derde gewijzigde druk van Verzen. Dit 
gebeurt op aandringen van Van Eyck die, in overleg met ARH, ook de 
samenstelling verzorgt. 
Omstreeks 1932 begint ARH gedichten te schrijven van acht regels in het 
rijmschema a-b-a-c-b-d-c-d. Deze worden met ongeregelde tussenpozen 
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gepubliceerd in De Gids. In 1937 worden ze gebundeld als Een winter aan 
zee (in totaal 63 strofen). De bundel begint als volgt (cf. [4], p. 275) 

Eens liep zij hoog te spreken 
langs de Noordzee; een dag 
kermde er om aan te breken -
zij overstemde hem, 
sprekend nog met de nacht. 
Sinds haar de stad doorzwijmelt 
klimt op de kou om mijn stem 
een meeuw, en kermt en tuimelt. 

Een winter wordt algemeen als ARH's belangrijkste bundel beschouwd. Hij 
wordt vaak een 'duister' dichter genoemd - Du Perron noemde (cf. [8], p. 
204) Een winter een verzameling van 'apocalyptisch duistere en intense 
poëtische notities' -, en hier maakt hij deze reputatie waar. Met De belijdenis 
is deze bundel, althans voor mij, de meest ontoegankelijke. Ik begrijp, na 
herhaalde lezing, de verzen niet of nauwelijks (ook niet na kennisname van 
ARH's 'rekenschap' achterin de bundel) en de gedichten roepen bij mij, in 
tegenstelling tot sommige andere - en dat zijn vaak liefdesgedichten - geen 
emotie op. Een winter wordt uitvoerig van commentaar voorzien in [1], p. 
106-115 en [9], p. 215-234; ik verwijs ook naar de recensie 14 Troje in het 
kristal. Misschien helpen deze interpretaties, na opnieuw kennisnemen 
daarvan, om te komen tot een beter begrip. Immers, ik ervaar het als een 
teleurstelling, maar ook wel als een tekortschieten mijnerzijds om zo 
onberoerd te blijven door een stuk poëzie dat door de literaire kritiek destijds 
als een meesterwerk werd beschouwd. Na Een winter was ARH lange tijd 
'leeg' en verstoken van inspiratie. 
In 1932 wordt Forum opgericht door Menno ter Braak, Charles Edgar du 
Perron en de Vlaming Maurice Roelants; het tijdschrift gaat alweer ter ziele 
in 1935 door onenigheid tussen de Nederlandse en de Vlaamse leden in de 
redactie. ARH stond gereserveerd tegenover de nadruk op de 'vent' -
geloofsbelijdenis van Forum. Verder werd hij wat moe van de gedrevenheid 
van Du Perron, van de diepgaande gesprekken die deze gedurig over literaire 
kwesties wil voeren (ARH: 'Praten is terugloopen op een langen weg dien 
men al zo dikwijls geloopen heeft en die eigenlijk nooit prettig was.'). 

14 Vestdijk, S.: Muiterij tegen het etmaal, deel II, poëzie en essay, A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1947; cf. p. 
35-38. 
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In [ 1 O] is er voor wat betreft de periode 1923-1929 ook weer veel aandacht 
voor de 'womanizer' die ARH was. Dat aspect van zijn levensstijl (hij hield 
in zijn agenda's nauwkeurig bij met welke vrouwen15 hij naar bed was 
geweest en hoe vaak) hebben sommigen terug willen voeren tot het 
verdringen van zijn mogelijkerwijs homosexuele aanleg16

• In zijn 
correspondentie met Slauerhoff komt naar voren dat beiden van mening 
waren dat, wat sociale contacten aangaat, men toch beter af is met mannen. 
De uitdrukking 'homosociabiliteit' wordt in dat verband wel gebezigd. 
Verder benadrukt ARH in deze briefwisseling dat het wijs is liefdesrelaties 
innerlijk niet uit de hand te laten lopen; men dient deze even 'bewust te 
componeren als een gedicht'; 'savoir vivre de !'amour'. En hij heeft ook 
gezegd dat, naast het schrijven van gedichten, erotiek het enige was dat het 
leven voor hem de moeite waard maakte. Ook was er volgens hem een nauw 
verband tussen 'faire !'amour et faire un poème'. 
In de zomer van 1933 werkt Charley Toorop aan De maaltijd der vrienden; 
ARH maakt er deel van uit, evenals Pyke Koch en Gerrit Rietveld. 
Ik memoreer dat op 30 januari 1933 Hitler rijkskanselier wordt van 
Duitsland. In een brief aan Jan Engelman in juli 1933 (die in 1958 in een 
tafelrede ter gelegenheid van ARH' s zeventigste verjaardag hem de 'prins 
der dichters' zal noemen) schrijft ARH: 'Het eerste ingrijpen van Hitler 
vond ik bewonderenswaardig - eindelijk weer eens een sterke ontlading van 
"geschiedenis" ';cf. [10], p. 311. Neem hierbij wel ARH's affiniteit met de 
Spengleriaanse ondergangsfilosofie in aanmerking, evenals de bewondering 
voor Napoleon in zijn jeugd. Later, aan het eind van de jaren dertig, zal hij 
zich ondubbelzinnig keren tegen het nationaal-socialisme, bijvoorbeeld in 
het gedicht 'Voor West-Europa' (cf. [4], p. 422) met de karakteristieke regel: 
'Een volk van knechten komt de wereld knechten'. 
In het begin van oktober 1936 overlijdt Slauerhoff. ARH heeft een mooi vers 
aan hem gewijd, waarvan de eerste strofe 17 luidt (cf. [4], p. 408) 

Soms kon de zachtheid die hij steeds verbeet 
nog schuw een uitweg naar zijn ogen vinden: 
een mild licht door die scherven, waarin leed 
door wrok was stukgebroken tot ellenden. 

15 Uit de verhouding met zijn buurvrouw Nelly de Iongh-Endt wordt op 10 augustus 1921 in Bergen een 
zoon Evert geboren. ARH werd daarvan pas in 1974, vlak nadat mevrouw De Iongh was overleden, door 
Evert op de hoogte gesteld; cf. [10], p. 609. Het is onduidelijk of ARH nog meer kinderen heeft verwekt; 
vanwege zijn vele seksuele contacten is dat niet onwaarschijnlijk. 
16 Raadpleeg [ 10], p. 660 en p. 666 voor meer details. 
17 Motto van Hazeu, Wim: Slauerhoff. Een biografie, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1995. 
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In 1940 verschijnt Onderweg, met daarin het gedicht 'De kleine waterplek', 
dat door L.J. (Lo) de Ruiter, oud-burgemeester van Bergen, geciteerd is bij 
de begrafenis van ARH. De tekst ervan (cf. [4], p. 351) is aldus: 

Soms ga ik al vermoeden, dat de zee 
-omdat zij sterk verschijnt - wel mijn heel leven 
de onstuimige waarheid blijven zal, waarmee 
ik hier de wereld kan weerstreven 
bij tij en ontij, maar dat ik ten laatste 
het wezen van den groten dood ontdek 
bij de kleine waterplek, 
die zo stil den wilden avondval weerkaatste. 

Tot de geliefden van ARH in deze periode behoort ook de dichteres Clara 
Eggink, na een kortstondige verbintenis in 1932 gescheiden van Bloem. 
ARH heeft gedurende heel zijn leven een uitstekende verstandhouding 
gehad met oom Rik en tante Jet. Uit de biografie van Etty over Henriette 
Roland Holst met de veelzeggende ondertitel Liefde is heel het leven niet 
blijkt dat het huwelijk tussen Rik en haar zuiver platonisch was. De totale 
overgave van Henriette aan het socialisme, aan de politiek, aan het 
dichterschap, kortom de tomeloze energie waarmee ze alles deed, is wel 
verklaard uit een sublimatie van haar erotische gevoelens die in hun 
huwelijk - dat kinderloos was - onbevredigd bleven. 
'Facts from history': in augustus 1939 sluiten Duitsland en Rusland een 
niet-aanvalsverdrag, op 3 september 1939 breekt WO II uit en op 10 mei 
1940 raakt Nederland in oorlog met Duitsland. De dood van Menno ter 
Braak (suïcide) op 14 mei 1940 is een direct gevolg hiervan; misschien is 
het overlijden van Du Perron (angina pectoris) op dezelfde datum ook te 
wijten aan de inval van Duitsland in Nederland. ARH wijdt aan hun 
overlijden een lang gedicht (cf. [4], p. 431-432). In de vijfde strofe klinkt 
door dat hij in het begin van de jaren dertig weinig affiniteit had met de 
beginselen van Forum, zoals opgemerkt op p. 10 van deze literatuurstudie. 
Ik citeer: 

Hun zin was niet mijn zin, en tot de jaren 
waarin wij vrienden werden, wist ik niet 
dat ik eens woordvoerders zoals zij waren 
met trots zou noden binnen het gebied, 
dat mij de wereld liet -
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Ruim een maand later ontvalt literair Nederland nog een corifee: Marsman 
verdrinkt op 21 juni 1940 bij de oversteek naar Engeland. WO II past in het 
wereldbeeld van ARH: "Hij zag er, trouw aan zijn wereldbeschouwing, het 
ingrijpen van bovenpersoonlijke machten in, die de bruutheid van de horden 
gebruikten om af te rekenen met een wereld die de Zielskracht had 
verloochend"; cf. [10], p. 377 en ook voetnoot 13. Uit een direct 
daaropvolgend citaat in [ 1 O] blijkt dat ARH iets van triomfantelijke 
verrukking voelt dat het noodlot - waarin hij altijd had geloofd - zich gaat 
voltrekken en dat het Avondland aan zichzelf te gronde gaat. 
In november 1941 werd, op initiatief van de bezetter, naar Duits voorbeeld 
de Nederlandse Kultuurkamer ingesteld. Er zouden zes gilden18 komen, 
waarvan een voor letteren. Een protestactie in de vorm van een petitie 
vermocht niet de oprichting ervan tegen te houden. De Kamer werd in mei 
1942 feestelijk ingewijd. Degenen die geen lid werden kregen voortaan niet 
meer de mogelijkheid met hun werk voor het voetlicht te treden. De leiding 
van de Kamer was erop gebrand de meest toonaangevende kunstenaars tot 
het lidmaatschap over te halen. Daartoe behoorde voor wat de schrijvers en 
dichters betreft natuurlijk ook ARH; verder Bloem, Bordewijk, Coolen, 
Van Duinkerken, Kelk en Székely-Lulofs (internationaal bekend vanwege 
haar roman Rubber). Hoewel hij daar lang weerstand aan heeft geboden, 
heeft hij zich uiteindelijk toch aangemeld in juli 1942. Ik citeer twee 
passages uit die brief (cf. [10], p. 398): 'Waar ik mij naar de 
politiemaatregelen der bezettende macht schik, ga ik er dus bij dezen toe 
over, mij voor een Cultuurkamer te melden[ ... ]'. En verderop: 'Het moet 
mij van het hart, U te verzekeren, dat uw afkeuring door mij op hoogen 
prijs zal worden gesteld.' Waarschijnlijk omdat ARH de ariërverklaring 
niet heeft ondertekend en opgestuurd, is hij nooit lid geworden19

• In 
augustus van 1942 duikt hij onder bij de toneelspeler, -regisseur en -
directeur Eduard Verkade en zijn vrouw in Breukelen aan de Vecht; het 
gemeentebestuur van Bergen had hem gewaarschuwd dat zijn arrestatie op 
handen was. Nu moet dat 'onderduiken' niet al te letterlijk worden 
genomen; ARH beweegt zich daar betrekkelijk vrijelijk en bezoekt 
vriendinnen in Amsterdam. Uiteindelijk kan hij het bij de Verkades 
moeilijk uithouden; daarvan getuigt het mooie gedicht 'In ballingschap'; in 
Breukelen begonnen, maar pas voltooid in 1947. Het vers begint als volgt 
(cf. [4], p. 507-509) 

18 De andere vijf waren: voor bouwkunde, beeldende kunsten en kunstnijverheid; voor pers; voor film; voor 
muziek; voor theater en dans. 
19 Voor meer details raadplege men [10], p. 388-390 en p. 392-401. 
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Ik kon vannacht niet slapen, zo heb ik gesmacht 
naar de enige aardse stem die mij nog kan verlossen: 
naar dat groot aangaan van de zee bij de Hondsbossche, 
de lange wering in het noorden van den nacht. 
Wel had een stem het buiten over heide en bossen-
maar heeft de nachtwind ooit een balling troost gebracht? 

en eindigt aldus 

Ik hard het leven in dit binnenland niet meer-
0, enige aardse stem, die mij nog kan verlossen, 
wat moest die nachtwind, zeurend over heide en bossen, 
dit murw heimwee nog blijven paaien met oud zeer? 
0, eens bezield heimwee ... 0, roep van de Hondsbossche ... 
Maar glazen deuren sloten dat betreurd weleer. 

Charley Toorop en ARH gaan in september 1943 een aantal dagen naar het 
landgoed Buissche Heide (Zundert), waar ze bij tante Jet logeren; Charley 
schildert daar een portret van haar. Tante is na de dood van haar man in 
december 1938 behoorlijk excentriek geworden: ze blaast op een 
rangeertoetertje om haar personeel te ontbieden. 
ARH schrijft eind 1944-begin 1945 een aantal liefdesgedichten, o.a. het 
mooie 'Samen ingesneeuwd' (cf. [4], p. 399-401), geïnspireerd door Mies 
Peters, een zijner grote liefdes. Zij overlijdt in het begin van 1944 onder 
onopgehelderde omstandigheden na een val van de trap. Omstreeks die tijd 
wordt het arrestatiebevel tegen hem opgeheven. In 1944 verschijnt Selected 
poems van Y eats, naar een keuze van ARH. 
Ter gelegenheid van ARH' s zestigste verjaardag, in 1948, krijgt Carel 
Willink opdracht van het ministerie van 0, K & Ween portret van hem te 
schilderen; een foto daarvan is opgenomen op p. 1 van deze studie; cf. [ 10]. 
ARH was met het resultaat niet zo ingenomen, getuige zijn opmerking: 
'Waarom heb je mij jouw maagkwaal meegegeven?' Clandestien verschijnt 
bij De Bezige Bij het reeds genoemde Eigen achtergronden; het is een 
inleiding die hij hield bij voordrachten over eigen werk in besloten kring in 
de bezettingstijd. Naast De afspraak leent deze beschouwing zich m.i. in het 
bijzonder om door te dringen in het wezen van zijn poëzie. 
In de periode 1945-1956 is ARH weinig productief; wel schrijft hij 
gelegenheidsverzen. Van medio 1946 tot mei 1947 verblijft hij in Zuid-
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Afrika om wat aan te sterken en voor het geven van lezingen. Het geld voor 
de reis was voornamelijk bijeengebracht door Zuid-Afrikaanse schrijvers. 
Aldaar heeft hij contact met o.a. de dichteres Elisabeth Eybers en Jan 
Greshoff (die eind 1939 naar Zuid-Afrika was geëmigreerd). In augustus 
1946 wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van zijn 
liefdesrelaties in deze tijd noem ik die met de veel jongere Asta Lee. 
Natuurlijk loopt die verhouding tenslotte ook weer stuk (ARH op de 
sociëteit De Kring: 'Asta basta'). Bitter merkt zij op dat ARH er een 
genoegen in stelde 'een rots te zijn waartegen vrouwen zich te pletter liepen'. 
Na WO II vindt er een 'zuivering' plaats in de Nederlandse Letteren. J.W.F. 
Werumeus Buning, bijvoorbeeld, krijgt een publicatieverbod van twee jaar. 
ARH beijvert zich, met succes, om verlichting daarvan te krijgen, met als 
motivering: 'wel zwak, maar niet fout'. Henri Bruning krijgt zelfs een 
publicatieverbod van tien jaar opgelegd, buitengemeen zwaar als men in 
aanmerking neemt dat hij van de pen moest leven en een gezin van acht 
kinderen had te onderhouden. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken 
dat van enige willekeur sprake was; oude openstaande rekeningen werden 
vereffend, terwijl, bijvoorbeeld, de schilder Pyke Koch: nationaal-socialist, 
anti-semiet, anti-Engels èn anti-Duits, niet werd vervolgd. 
In 1947 verschijnt de bundel Tegen de wereld; het eerder genoemde 'Voor 
West-Europa' en het 'In memoriam' voor Du Perron en Ter Braak zijn 
daarin opgenomen. Ik merk op dat de titel van de bundel overeen komt met 
een in voetnoot 13 genoemde karakteristiek van zijn dichterschap. 
In 1948 verschijnen de Verzamelde Werken, poëzie (twee delen) en proza 
(twee delen) bij Van Dishoeck en Stols, ter gelegenheid van ARH's zestigste 
verjaardag. In 194 7 brengt Albert van Dalsum Richard Il/ en in 1948 speelt 
hij de titelrol in King Lear, beide in vertaling van ARH (cf. [5], p. 993-1141, 
resp. [5], p. 847-992). 
In mei 1948 wordt hem, vanwege de Jan Campertstichting, de Constantijn 
Huygensprijs toegekend voor zijn hele oeuvre. Aardig is ook te vermelden 
dat in het voorjaar van 1949, ter gelegenheid van tante Jets tachtigste 
verjaardag, haar spel Thomas More wordt opgevoerd, met in de hoofdrol Cor 
Hermus. 
Swordplay-wordplay, een reeks kwatrijnen overweer met Simon Vestdijk, 
verschijnt in 1950. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes, waarin, voor wat de 
bijdragen van ARH betreft, regelmatig allusies zijn te vinden naar boeken 
van Vestdijk. De bundel begint (cf. [ 4], p. 449) met een kwatrijn20 van ARH 
waarin de ongelofelijke productiviteit van Vestdijk - in tegenstelling tot die 

20 Voor het eerst gepubliceerd in Podium in 1948 ter gelegenheid van Vestdijks vijftigste verjaardag. 
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van Bloem die jaren gekend heeft waarin hij slechts enkele gedichten schreef 
- op fraaie wijze wordt getypeerd. 

Wat mag het raadsel van uw arbeid wezen? 
Muur van den Geest, waar die van de Chinezen 
te kort bij schiet. - 0, Tegenpool van Bloem! 
0, Gij, die sneller schrijft dan God kan lezen! 

Vestdijk repliceert met 'Volgens de theologen' aldus 

God leest de boeken in één oogopslag 
en hoeft niet lang in een kristal te staren. 
En die op aarde veel of weinig baren 
krijgen hun beurt wel op de Oordeelsdag. 

In de jaren vijftig ontvallen ARH opnieuw een tweetal vrienden: Nijhoff 
overlijdt in 1953, Charley Toorop in 1955. Ontmoetingen met Achterberg en 
Lucebert vinden plaats in 1953. In juni 1954 bezoekt hij andermaal Ierland 
en gaat naar het graf van Yeats (terzijde: tot een ontmoeting met hem is het 
nooit gekomen). Het soevereine grafschrift van Yeats is ontleend aan zijn 
laatste gedicht: 

Cast a cold eye 
on life, on death. 
Horseman, pass by. 

In Maatstaf 2 (1954-1955) is opgenomen 'Crossing the Channel' 21
, een 

zevental door ARH in het Engels vertaalde gedichten (zes van ARH en het 
bekende 'Grafschrift' uit de bundel Media vita van Bloem). 
Vrij spoedig na de bevrijding wordt besloten in Amsterdam een 
oorlogsmonument op te richten. In 1947 wordt daartoe een Nationaal 
Werkcomité22 ingesteld, voorgezeten door d' Ailly, burgemeester van 
Amsterdam. De beeldhouwer J.A. Rädecker krijgt opdracht de beelden voor 
het Nationaal Monument op de Dam te vervaardigen; de architectonische 
aspecten zullen worden behartigd door J.J.P. Oud. Met betrekking tot de aan 
te brengen tekst op het monument wordt door het Werkcomité in 1954 

21 Deze vertalingen zijn te vinden in A. Roland Holst, poëzie Il, onder redactie van en bezorgd door W.J. 
van den Akker et al, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1981 ; cf. p. 1272-1278. Voor de begeleidende tekst 
Bijwijze van kompas zij verwezen naar [5], p. 674-676. 
22 Coolen en Van Duinkerken maakten daarvan deel uit. 
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vastgesteld dat die voor iedereen begrijpelijk zou moeten zijn. Op initiatief 
van Rädecker wordt besloten ARH daarvoor te vragen. Deze stemt na enig 
nadenken toe en gaat in het voorjaar van 1955 aan het werk. Uit een 
voorlopige versie van de tekst blijkt dat ARH zijn wereldbeschouwing en 
cultuurfilosofie - waarvan hij aspecten had behandeld in het in 1946 
verschenen essay23 Van erts tot arend - daarin wil laten doorklinken en dat 
hij de herwonnen vrijheid in een weidser perspectief wil plaatsen. Daarmee 
was van meet af aan duidelijk dat aan de eerder geformuleerde 
randvoorwaarde - de tekst zou voor iedereen begrijpelijk moeten zijn - niet 
zou worden voldaan. In juli 1955 gaat het Werkcomité, kennelijk zonder 
veel discussie, met ARH's uiteindelijke voorstel24

, dat slechts in geringe 
mate afweek van de eerder genoemde voorlopige versie, akkoord. Het 
Monument wordt onthuld door koningin Juliana op 4 mei 1956. Op de tekst 
is veel kritiek gekomen. Victor van Vriesland (cf. [9], p. 348) heeft zich in 
niet mis te verstane bewoordingen ertegen gekeerd: 'Dit gedenkteken betreft 
regelrecht gebeurtenissen waarbij millioenen landgenoten ten nauwste waren 
betrokken en niet alleen een intellectuele elite. Het was harteloos, daarmee 
bij het maken van de tekst geen rekening te houden.' In De Waarheid van 2 
juni 1956 was ook Theun de Vries erg kritisch: 'Door het overdreven 
gebruik van een eigen geheimtaal miskent hij ongewild het actieve optreden 
van ons volk in die strijd.' Verder was hij van mening dat van de tekst 'een 
zeker elitebesef, bijna een aristocratische hoogmoed' uitging. 
In 1956 valt hem een verdere erkenning ten deel: de P.C. Hooftprijs. In 1958 
verschijnt de bundel In gevaar, met daarin het reeds genoemde 'In 
ballingschap' en 'Roem' 25

. Roem is ARH ruimschoots deelachtig geworden, 
het is aardig zijn kijk daarop hier weer te geven; cf. [4], p. 567. 

Roem fnuikt de kracht waaraan hij zich ontbrandt -
Zie er van af: rang, graden allerhand, 
zie er van af: voorkom, dat gij - als 't laat wordt -
zo leeg blijft als een volle prullenmand. 

23 Cf. [5], p. 395-404. 
24 Op het Monument staat de volgende tekst: 
'Nimmer, van Erts tot Arend, was enig schepsel vrij onder de zon, noch de zon zelve, noch de gesternten. 
Maar Geest brak Wet en stelde op de geslagen bres de Mens. Uit die Eersteling daalden de ontelbaren. 
Duchtend zijn hoge blik deinsden hun zwermen binnen de Wet terug en werden volken en stonden elkander 
naar het leven: onder nachtgewolkten verward treurspel, dat Wereld heet. Sindsdien werd geen mens vrij 
dan ontboden van boven zijn dak, geen volk dan beheerst van boven zijn torens. Blijve dat ons bij, verlost 
als wij werden uit het schrikbewind van een onderwereld. Niet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven 
de wereld blijft vrijheid ons deel.' 
25 Het gezamenlijke jubileumnummer van De Gids en Maatstaf ter gelegenheid van ARH's zeventigste 
verjaardag in 1958 opent daarmee. 
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In 1960 dient de volgende bundel zich alweer aan: Omtrent de grens. Hij 
bevat twee van zijn bekendste gedichten: 'Even sneeuw' (cf. [4], p. 611) en 
'Eens' (cf. [4], p. 617). Ik citeer alleen het eerste; het is een mijner favoriete 
verzen. 

De wind viel stil; al dichter vlokken 
daalden doodzacht naar het smal pad. 
Het werd als kwam zij straks weer kloppen 
om een aandenken, dat zij hier vergat -

maar in de dood niet kon vergeten 
omdat zij het niet missen kon -
Het sneeuwde tot het niet meer sneeuwde, 
en het weer werd of ik haar missen kon. 

Bert Bakker is sinds het eind van de jaren vijftig zijn uitgever en ARH 
onderhoudt met hem en zijn vrouw vriendschappelijke contacten. Die komen 
onder druk te staan door het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus in 
maart 1966. Bakker is daar een fel tegenstander van, terwijl ARH juist een 
gedicht wil publiceren waarin de verbintenis wordt toegejuicht. De 
publicatie daarvan in Maatstaf en Tirade gaat evenwel niet door. Terzijde: ik 
kan me niet aan de indruk onttrekken dat ARH in het gevlij probeerde te 
komen bij Beatrix en Claus. Dat is hem gelukt; hij was een der genodigden 
bij het huwelijk en werd later een huisvriend van de Prins en de Prinses (hij 
verbleef zo nu en dan op Drakensteyn en had daar een logeerkamer). 
Bij zijn zeventigste verjaardag - groots gevierd, minister Cals van 0, K & W 
is er, zijn vriend Hans Henkemans speelt Bach en Debussy en ARH krijgt 
een 'Leeuw' - wordt hij ereburger van de gemeente Bergen. Bovendien 
wordt het A. Roland Holst Fonds opgericht, met als doelstelling kunstenaars 
en schrijvers in Bergen en omgeving financieel te ondersteunen: zo wordt 
eens in de drie jaar aan een dichter de A. Roland Holstpenning en een 
stipendium toegekend. In 1959 wordt hem de Prijs der Nederlandse Letteren 
verleend, de meest prestigieuze prijs die het Nederlandse taalgebied kent; hij 
wordt eens in de drie jaar toegekend. Charlotte van Pallandt maakt in 1963 
een mooie bronzen portretkop van ARH; deze bevindt zich in museum 
Boymans-Van Beuningen. 
In 1963 verschijnt de fraaie bundel Onderhuids, bevattende elf, reeds eerder 
verschenen, gedichten. Ik noem in het bijzonder 'Orgeldeun voor en na 1,2'; 
cf. [4], p. 396-397. 
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1 
Hoe konden wij, in den ontrouwen wind geboren, 
elkander anders trouw zijn, kind, dan in ontrouw? 
Zou ik je voetstap langs dit huis ooit nog weer horen? 
Als ik naar den wind luister, luister ik naar jou.-

Onder mijn huid kan mij geen ander meer vermurwen 
al kleum ik bij wat jaren her als vuur begon. 
Maar dit nors hart zou geen dag leven meer aandurven, 
geen dag meer, als het niet meer naar je hunkren kon. 

2 
'Zou ik je voetstap langs dit huis ooit nog weer horen?' 
schreef ik, lang her, in schuld gedoken bij mijn schouw; 
en - het hol steunen van november in mijn oren -
'als ik naar den wind luister, luister ik naar jou.' 

Berouw was toen nog onderdak, en zij in leven -
heimwee zong hemelver nog uit het avondrood. 
Weer wintert het; oorlog houdt mij allang verdreven 
uit dat oud nest van haar en mij, en zij is dood. 

In zak en as zit heimwee binnensmonds te momplen, 
maar wroeging weet geen weg meer in doods wijde kou -
Soms hoor ik haar langs dat ver leegstaand huis aanstromplen, 
als ik naar den wind luister in een vreemde schouw. 

Aan de verzen gaat een 'rekenschap' vooraf. Daarin zegt hij aan het slot: 
' [ .. . ] dat het herlezen van deze gedichten [ ... ] mij soms het oud zeer kan 
doen vergeten van gefaald26 te hebben in een dichterschap, dat mijn jeugd 
voor ogen stond.' 

26 Waaruit bestond dat falen dan?; ARH weidt daar niet verder over uit. Mij komt het voor dat het 
dichterschap dat hem in zijn jeugd voor ogen stond, evenals dat van, bijvoorbeeld, tante Jet, Adama van 
Scheltema en Gorter, in dienst zou moeten staan van (het bevorderen van) het socialisme, meer in het 
bijzonder van het ideële socialisme à la Morris. In [1] , p. 63 wordt opgemerkt dat in de jaren vóór WO 1, 
zo omstreeks 1910, in Nederland een discussie gaande was over de relatie tussen kunst en maatschappij. 
Naast de reeds genoemden is o.a. Verwey van mening dat kunst zich niet afzijdig dient te houden van de 
gemeenschap en dat die daar een rol in heeft te spelen. Van Duinkerken rekent deze schrijvers tot 
aanhangers van de 'via activa'. Anderen, bijvoorbeeld Houtens en Leopold, gevoelen niet zozeer de drang 
tot engagement en stellen de 'schoonheid' voorop. Zij behoren, in de terminologie van Van Duinkerken, tot 
de ' via contemplativa'. ARH is zich kennelijk gaandeweg bewust geworden dat hij meer voor de tweede 
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In de liefdesrelatie met Danny de Glopper maakt ARH nu eens niet meer de 
dienst uit, maar is van haar gunsten afhankelijk. Boven het vers 'Na de 
bijslaap' (cf. [4], p. 615) plaatst hij dan ook de volgende regels van Leopold: 

Schoonheid is tyranniek gezind 
en zelf gerecht en voert bewind 
naar eigen wil en welbehagen! 

Op 10 augustus 1966 overlijdt Bloem. ARH staat Clara Eggink in Kalenberg 
(Overijssel) bij en spreekt in Paasloo aan het graf; de toespraak is 
opgenomen in [3], p. 70-72 en in [5], p. 534-536. 
Het is wellicht aardig op te merken dat Tolkiens The Lord of the Rings ARH 
niet of nauwelijks kon bekoren; merkwaardig omdat dat epos toch 
overeenkomst vertoont met sagen en verhalen uit de Keltische mythologie. 
In de periode 1966-1970 verschijnt nog een drietal bundels: Uitersten in 
1967, Vuur in sneeuw in 1968 en Met losse teugel, verspreide gedichten in 
1970. De eerste bundel bevat 'Kort voor Kerstmis'; cf. [4], p. 694: 

Al wordt het buiten nergens wit en stil, 
het maakt den ingekeerde geen verschil 
als tegen Kerstmis maar binnen zijn ogen 
de stilte langzaam aan weer sneeuwen wil. 

'Westwaarts' (cf. [4], p. 818) maakt deel uit van de derde bundel; ik citeer: 

Hoog door laat licht vlogen toen naar het westen 
de witte vogels over, die geen weet 
ooit hadden van boomtakken en van nesten. 
Ik was nog jong, maar nimmer meer vergeet 
de geest het vleugelsuizen en de kreten 
van de verhevenen, geen vreugd geen leed 
houdt ooit de zielen saam, die eens bezeten 
raakten van zeevogels en de juichkreet 
der eenzaamheid. Het laat licht in het westen 
weet van geen vreugde meer en van geen leed. 

richting voelt; zie in dit verband ook zijn korte beschouwing over Het Marxisme, opgenomen in [5], p. 254-
255. Dat heeft tot gevolg gehad dat zijn dichterschap een andere wending heeft genomen dan hij zich in 
zijn jeugd had voorgesteld. In dat licht bezien is van 'falen' spreken m.i. te zwaar. 
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Vanwege een zware psychische inzinking woont ARH sinds april 1964 niet 
meer op Nesdijk 7. Vanaf die tijd tot september 1967 verblijft hij op 
verschillende plaatsen, o.a. in Wassenaar op de Pauwhof en in Den Haag in 
het huis van Bert Bakker. Daarna verhuist hij, mede door bemiddeling van 
burgemeester Lo de Ruiter (die een intieme vriend was geworden) naar 
Frankenstate, een appartementencomplex in Bergen. Hij heeft nog een 
kortstondige liefdesrelatie met een zeer jonge vrouw (21 jaar oud), die, mede 
vanwege haar psychische instabiliteit, later zelfmoord pleegt. In 
Frankenstate heeft hij een aantal medebewoonsters die goed voor hem 
zorgen. 
Zijn tachtigste verjaardag wordt in Bergen in grote stijl gevierd: tot de 
aanwezigen behoren prinses Beatrix en prins Claus, de commissaris der 
Koningin in Noord-Holland en een tweetal ministers. Wim Kan houdt een 
conference ('Waar hij heen fietst, Jany zal wel zien') en hij wordt bevorderd 
tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Niettemin heeft de reputatie van 
ARH als prins der dichters een paar flinke deuken opgelopen door zijn door 
velen gewraakte tekst op het monument op de Dam en door de publicatie 
van het gedicht 'Wie kreeg gelijk?' in Vrij Nederland ultimo 1967, waarin 
hij op ongenuanceerde wijze uithaalt naar de 'overspannen grutters', de 
doorsnee kleinburgers, die zich destijds tegen het huwelijk van prinses 
Beatrix en prins Claus hadden gekeerd. 
Van de media moest ARH in het algemeen weinig hebben. Hij was echter 
wel lange tijd op De Telegraaf7 geabonneerd omdat Jacques Gans, 
columnist van dat blad, een goede vriend van hem was. In de winter van 
1969-1970 worden er gesprekken tussen hem en Simon Carmiggelt 
opgenomen, die door de VARA-radio worden uitgezonden in de zomer van 
1970. Een transcriptie van deze opnamen is beschikbaar onder de titel Ik 
herinner mij. Verder is er een televisie-uitzending van de NOS op 11 
oktober 1970, waarin is opgenomen een portret van ARH in de serie De 
onvergetelijken. 
Relevant is te vermelden dat in 1971 bij Bert Bakker en C.A.J. van Dishoeck 
A. Roland Holst, Verzamelde Gedichten uitkomt, bezorgd door A.F. 
Ruitenberg-de Wit. ARH was met deze editie niet zo ingenomen, ondermeer 
vanwege de flauwe reden dat de kaft blauw was (hij had een hekel aan die 
kleur). Na het overlijden van Bert Bakker in 1968 wordt G.A. (Geert) van 
Oorschot zijn uitgever, die dezelfde uitbundige hartelijkheid had als Bakker, 
maar daar nog een stuk nadrukkelijker in was. 

27 De Telegraaf was een der weinige kranten die achter ARH's tekst op het Nationaal Monument stonden. 
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In maart 1971 overlijdt opnieuw een tweetal zijner vrienden: Greshoff en 
Vestdijk. Het navolgende gedicht (cf. [4], p. 852), opgedragen aan Mieke 
Vestdijk, is een voorbeeld van de sobere toon die ARH in de laatste fase van 
zijn dichterschap hanteerde. 

Hij zat wat voorovergebogen 
toen hij mij voor het laatst aankeek. 
Ik wist niet dat twee open ogen 
zo leeg zijn konden. Ik ontweek 
zijn blik niet, kon die niet ontwijken. 
Het was kort voor zijn laatste reis. 
Doodstil zat hij naar mij te kijken 
uit een hel van ijs. 

'Een hel van ijs' refereert aan de vrijwel jaarlijks terugkerende depressies 
van Vestdijk, depressies die zijn werk mede hebben bepaald. 
Ter gelegenheid van zijn 85-ste verjaardag verschijnt een speciaal nummer 
van Maatstaf, met daarin Twee bezielden: A. Roland Holst en Lodewijk van 
Deyssel van Harry G. M. Prick (de biograaf van Van Deyssel), met 
ondermeer brieven uit hun correspondentie. 
Zijn laatste bundel met de ironisch aandoende titel Voorlopig ziet het licht in 
197 6. Het is passend de reeks gedichten in deze sectie af te sluiten met een 
paar verzen daaruit. Ik kies voor 'Wie weet?' (cf. [4], p. 916) omdat ARH 
hierin een vraagteken plaatst bij de overlevingskansen van zijn werk. Het 
vers sluit daarmee goed aan bij sectie 4 waarin opmerkingen worden 
gemaakt over de 'houdbaarheid' van ARH's oeuvre. 

Weldra leg ik mijn pen 
voor altijd neer en staar 
naar wie ik was en ben 
en blijf tot aan de baar. 
Al hoop ik dat mijn taal 
mij overleeft, wie weet 
loopt een te lang verhaal 
dood in oud lief en leed. 

De keuze van het tweede gedicht 'Wat was' (cf. [4], p. 913) is ingegeven 
door de gelatenheid en de berusting die er uit spreekt (het overvliegen van 
meeuwen 'zonder kreten'; vergelijk het gedrag van deze vogels in 
'Westwaarts' op p. 20) 
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Toen er niets meer dan afbraak overbleef 
deed hij de glazen deuren langzaam open 
en trad naar buiten en dacht: ik weerstreef 
niet meer en zie van hopen en wanhopen 
af nu het graf mij wacht. Ik heb geleefd, 
gedronken en gegeten wat ik wilde 
en alles wat ik in de avond schreef 
blijft naast mij. Toen hij eindelijk verkilde 
en zich neerlegde op het doodstil terras 
vlogen er meeuwen over zonder kreten. 
Zij vlogen over naar wat eenmaal was, 
naar lief en leed en naar voorgoed vergeten. 

In de nacht van 5 op 6 augustus 1976 overlijdt hij. Op 9 augustus vindt 
onder grote belangstelling de begrafenis plaats op de Algemene 
Begraafplaats aan de Kerkedijk in Bergen; daar liggen ook de graven van 
Charley Toorop, van twee harer zonen, van Du Perron en zijn vrouw, en van 
Lucebert. ARH's grafschrift luidt: 'Wat was is geweest'. 

3. Facetten van ARH's persoonlijkheid 
De interessante biografie van Van der Vegt verschaft daarover uiteraard veel 
wetenswaardigheden die in de voorafgaande sectie deels zijn genoemd. Ik 
baseer mij nu vervolgens op een artikel in [ 11], cf. p. 129-142. In dat stuk 
De zeven facetten van A. Roland Holst onderscheidt Vestdijk naar ik meen -
de overgang tussen de facetten is niet altijd even duidelijk - de volgende 
grondtrekken in zijn persoonlijkheid: (a) trouw aan zijn stijl en aan de keuze 
van de onderwerpen in zijn gedichten. Het gehecht zijn aan rituelen28 (o.a. 
's morgens een koude douche, 's middags een tukje doen, bij voorkeur 'met') 
behoort ook tot die trouw. Van deze trouw moet- dat zal gelet op wat 
daarover in sectie 2 is gezegd duidelijk zijn - worden uitgezonderd die van 
de 'zaken van het hart', de erotische trouw29 dus. (b) de persoonlijke 
ongrijpbaarheid, de ongenaakbaarheid bijna. Ik denk dat hier ook gedoeld 
wordt op de afstandelijkheid en op de hem wel verweten oppervlakkigheid 
in discussies; hij is de waarnemer en geeft zich niet bloot. (c) De mondaine, 
wereldse Holst, de 'dandy'. Dat uitte zich in kleding, in zijn onafscheidelijke 
wandelstok, in zijn manieren. Vestdijk merkt op dat dit 'dandyisme' voor 

28 Vergelijk Het eigen ritueel in [5], p. 308-309. 
29 Merk op dat ARH in 'Orgeldeun voor en na l' dat facet trouw in ontrouw noemt; cf. p. 19. 
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een deel naturel was en dat hij dat ongetwijfeld verder geperfectioneerd 
heeft tijdens zijn verblijf in Oxford. ( d) ARH was natuurlijk ook de 
'Elyzeese dichter'; in dat verband heeft Marsman hem getypeerd als: '[hij 
had] de ogen van een druïde en de bek van een beest.' (e) niettegenstaande 
zijn ongenaakbaarheid was ARH toch ook een heel 'aardige vent', en dat 
facet speelde later, toen Vestdijk hem beter leerde kennen, in hun 
vriendschap een belangrijke rol. (f) hij was een groot causeur met een 
voorkeur voor literaire roddel en hij beschikte over een uitgebreid repertoire 
aan oneliners en anekdoten over kunstenaars en schrijvers. Verder had hij 
een scherp zintuig voor de meer pittoreske eigenaardigheden van zijn 
'slachtoffers'. Het is wellicht interessant daarvan een aantal voorbeelden te 
geven: 

'Wat jammer dat van zo'n mooie vrouw alleen de ellebogen zijn 
overgebleven' 

'Liever Awater dan wijwater' 30 

'Koningin Wilhelmina bestond voor het oog uit een geveerde pothoed, 
gestut door een kennel bontvossen'3 1 

'Hij was aan de drank en hij was aan het boek' 32 

(g) ARH' s hulpvaardigheid. Van deze hulpvaardigheid geeft Vestdijk als 
illustratie de voorbeeldige steun die Slauerhoff van ARH heeft ondervonden 
tijdens diens laatste levensdagen in het rusthuis Villa Carla in Hilversum. Ik 
merk daarbij op dat 'Slau', door zijn onberekenbaar gedrag, allengs 
vervreemd was geraakt van zijn eertijdse vrienden Du Perron, Greshoff en 
Vestdijk. 
Zelf voeg ik, gebaseerd op [10], daar nog het volgende aan toe. ARH was 
een dichter 'pur sang'; zijn dichterschap was voor hem een levensvulling èn 
een levensvervulling. In de voorafgaande sectie is al zijn reactionaire 

30 'Awater' is een bekend gedicht van Nijhoff. Vestdijk, cf. [11], p. 120, maakt een opmerking over de 
herkomst van deze titel. In dat verband citeert hij Du Perron die de titel niet anders kon opvatten dan in de 
betekenis van: 'Het a-water hebben', i.e. niet meer kunnen wateren. Maar dat zal ARH niet bedoeld 
hebben bij het uitspreken van zijn voorkeur. 
31 Afgaand op een bekende foto van koningin Wilhelmina is dat een toepasselijke, zij het wat oneerbiedige, 
typering. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat ARH grote bewondering had voor de vorstin, 'the only 
man in the Dutch government' , naar een woord van Churchill; Een blijk van zijn bewondering is het vers 
'Ter nagedachtenis aan koningin Wilhelmina'; cf. [4], p. 660-662. 
32 Typering van J.C. Bloem; cf. [3], p. 77 of [5], p. 540. 
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gezindheid33 genoemd, zijn dedain voor de democratie (hij heeft nooit aan 
verkiezingen deelgenomen, ook niet toen er nog stemplicht was), zijn 
minachting voor de vrije pers, zijn voorkeur voor het besturen van het land 
door een elite. Ook heeft hij zich soms op een meer dan denigrerende manier 
uitgelaten over joden; Etty (cf. [2], p. 188) gaat zelfs zover hem van 
racistisch denken te beschuldigen. Op oudere leeftijd was hij een wat 
ongemakkelijke man met lange tenen, tezeer overtuigd van eigen gelijk. 
Daaraan zal niet vreemd zijn dat ARH tijdens zijn leven te weinig 
weerwerk34 heeft gehad. Ter gelegenheid van ARH' s tachtigste verjaardag 
zei Adriaan Morriën (cf. [9], p. 32) in Het Parool daarover het volgende: 
'Maar in een land met een intensievere literaire cultuur dan het onze, zou 
men Roland Holst niet met rust hebben gelaten. Men zou hem uitgedaagd 
hebben meer prijs te geven van die 'eigen achtergronden' door ze in 
verbinding te brengen met onverbiddellijke kritische maatstaven. [ ... ] Maar 
er zou wel iemand moeten zijn die hem tot spreken bracht en van weerwoord 
voorzag.' 

4. Epiloog 
Spoedig na ARH' s overlijden worden er plannen gemaakt hem te eren met 
een tweetal monumenten. Het eerste daarvan krijgt gestalte op 23 oktober 
1979. In Bergen wordt door prinses Beatrix een beeld onthuld, gemaakt naar 
een plastiek van Mari Andriessen: ARH is lopend afgebeeld met zijn 
onafscheidelijke wandelstok, op weg naar zijn stamcafé. Het tweede is een 
initiatief van zijn uitgever: Van Oorschot besluit zijn verzameld werk 
opnieuw uit te geven. In 1981 verschijnt de poëzie in twee delen (de 
volledige bronvermelding is opgenomen in voetnoot 21 ), in 1983 het proza; 
cf. [5]. Halverwege de jaren negentig raakte de poëzie-editie uitverkocht; het 
proza is nog steeds verkrijgbaar. 
Het uitkomen van Voorlopig en de dood van ARH in hetzelfde jaar was voor 
de literaire kritiek aanleiding zich opnieuw te bezinnen op de betekenis van 
zijn dichter- en schrijverschap. Daarbij overheersen de negatieve 

33 In de verzameling aforismen Kort, cf. [5J, p. 463-473, zijn daarvan frappante staaltjes te vinden, zoals 
'Het woord ' feodaal' is even helder en vlijmscherp als het woord 'burgerzin' dof is en bot. Geen wonder 
dat een dichter, die het van woorden moet hebben, moeite heeft met de democratie.', 'Als de aristocraat uit 
de hoogte zwijgt, dreigt de democraat uit de laagte.' , 'De meeste stemmen schelden.' 
34 Een voorbeeld daarvan is het gemakkelijk overstag gaan van het Nationaal Werkcomité bij de 
beoordeling of ARH's tekst geschikt was voor het Nationaal Monument op de Dam. Zoals in voetnoot 22 is 
opgemerkt, maakte Van Duinkerken daarvan deel uit. Bij lezing van [IJ valt op dat de auteur uitermate 
mild is over de leesbaarheid van ARH's proza: beheersing van de syntaxis van het Nederlands zou 
voldoende zijn. Kennelijk was Van Duinkerken in I955, ruim een decennium na het verschijnen van [IJ, 
van mening dat dat ook gold voor de tekst op het monument op de Dam. Men kan dat moeilijk anders dan 
een inschattingsfout noemen. 
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beoordelingen. Kees Fens schrijft op 27 augustus 1976 in De Standaard: 'De 
poëzie van Roland Holst is een poëzie die ik nog in leer gebonden in de kast 
wil hebben', met andere woorden, kan wat hem betreft in het letterkundig 
mausoleum worden bijgezet. En bijna twee jaar later laat K.L. Poll in NRC 
Handelsblad zich negatief uit over de bezwerende toon en over ARH' s 
wereldbeschouwing; hij waardeert nog slechts de liefdesgedichten. In een 
artikel in De Gids35 van 1981 wordt, als uitsmijter, zijn oeuvre 'even 
wereldvreemd als onleesbaar' genoemd. Een dergelijke vergaande 
karakterisering, louter en alleen op grond van een korte passage in Eigen 
achtergronden - daar waar ARH een onderscheid maakt tussen 
Werkelijkheid en Actualiteit - , raakt kant noch wal en heeft met serieuze 
literatuurkritiek niets van doen. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk van 
[7] opgemerkt dat het zogenaamde ergocentrische literatuuronderzoek -
onderzoek dat zich concentreert op het literaire werk en niet op de 
historische context of de maker daarvan - geleid heeft tot een aantal 
opmerkelijke herwaarderingen van dichters en literaire stromingen. Als 
voorbeeld daarvan wordt genoemd (cf. p. 876) dat'[ ... ] Nijhoff de vroegere 
dichtervorst Roland Holst volledig in de schaduw gesteld [heeft] omdat 
achter de galm van de laatste weinig te zoeken lijkt.' 
Van der Vegt (cf. [ 1 O], p. 628-630) daarentegen breekt een lans voor zijn 
werk, met name voor de gedichten. Omdat, zoals eerder opgemerkt, ARH' s 
verzamelde poëzie sinds medio de jaren negentig niet meer in de boekhandel 
verkrijgbaar is, heeft hij het prijzenswaardige initiatief genomen daarvan een 
nieuwe uitgave te bezorgen; het resultaat is het mooie boek [4]36

• 

Gereserveerder staat de biograaf van ARH tegenover zijn proza. Daarover 
wordt in [10], p. 630 opgemerkt dat het slecht leesbaar is (cf. soortgelijke 

35 Anbeek, Ton: Aanval en afstandelijkheid: een vergelijking tussen Nederlandse en Amerikaanse romans; 
in De Gids, 144 (213), 1981; cf. p. 76. 
36 Volgens mijn boekhandel is [4] uitverkocht. Ter eerste kennismaking met de poëzie van ARH kan men 
natuurlijk ook een bloemlezing raadplegen. In aanmerking komen Kornrij, Gerrit: De Nederlandse poëzie 
van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 
(achtste herziene en vermeerderde druk); cf. p. 545-552. ARH is hierin vertegenwoordigd met tien verzen, 
het maximale aantal. Sötemann (cf. [8], p. 208) geeft hoog op van Roland Holst, A: Alleen met de zee. Een 
keuze uit de gedichten door Kees Fens, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1991 (tweede druk). Deze 
bloemlezing is helaas niet meer leverbaar. In het interessante 'Nawoord' zegt Fens dat de kern van ARH's 
dichterschap zijns inziens wordt gevormd door de bundels Voorbij de wegen, De wilde kim en Een winter 
aan zee. De gedichten in de bloemlezing zijn dan ook voornamelijk daaruit afkomstig. Maar ook Voorlopig 
is ruim vertegenwoordigd. Het komt mij voor dat Fens, ruim tien jaar na zijn hierboven aangehaalde 
uitspraak, in het 'Nawoord' milder is geworden in zijn oordeel over ARH's poëzie. De onderschatting 
daarvan is volgens hem wellicht te wijten aan de lange nasleep (merk op dat in 'Wie weet?' op p. 22 sprake 
is van 'een te lang verhaal') van dit dichterschap, i.e. datgene wat hij geschreven heeft na WO Il. 
Recent is verschenen: 500 gedichten die iedereen gelezen moet hebben. De canon van de Europese poëzie, 
samengesteld door Ilja Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries, Meulenhoff, Amsterdam, 2009 (derde druk). 
Gedichten van ARH zijn daarin niet opgenomen. 
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opmerkingen mijnerzijds daarover op p. 5-6), en dat ARH met zijn 
stereotiepen in woord- en beeldgebruik eigen clichés creëerde, waaraan hij 
zijn waarheden ophing. 
In het slothoofdstuk van [8] wijdt Sötemann een interessante beschouwing 
aan de poëzie van ARH en de tanende appreciatie daarvan in de laatste twee 
à drie decennia van de vorige eeuw. Hij memoreert de fascinatie die hij 
onderging van, bijvoorbeeld, de bundels Voorbij de wegen en Een winter 
aan zee. Maar hij realiseert zich ook dat de eertijds grote waardering voor 
ARH's dichterschap ('onze grootste levende taalmeester' (Nijhoft), 'de 
eerste onder ons' (Bloem), 'onze grootste dichter' (Vestdijk)) allengs 
verdwenen is en dat zijn gedichten kennelijk nauwelijks nog worden gelezen. 
Hoe is die vergane glorie te verklaren? Ik geef daartoe een uitvoerig citaat 
uit [8], p. 202: 'In de eerste plaats spreekt het taalgebruik van de dichter de 
huidige lezer niet meer aan. Kees Fens bijvoorbeeld citeert de beginstrofen 
van 'Een winteravondval' [cf. [4], p. 205-207] 

Gouden stille kusten en de zee nog blauw, 
en de blijde vele golven, die er spelen, 
en die witte vlucht van vooglen - o, de vele 
meeuwen zwevend door de zuiverende kou, 

zwermend als een bui, als een gevleugeld sneeuwen, 
en hun kreten af en aan over mijn hoofd; 
heb ik ooit wel in een ander lied geloofd 
hier op aard dan de verloren kreet der meeuwen? 

en schrijft vervolgens, in overeensteming met het hiervoor gezegde: 'Het 
kan wel eens het eigene zijn van strofen en regels als deze dat de 
bezwerende kracht ervan groter is dan de mogelijkheid tot betekenisgeving. 
Dat vermogen tot betovering verloor Holsts poëzie voor velen. En toen bleef 
er voor hen niet zoveel meer over.'' Als tweede reden wordt genoemd dat, 
bijvoorbeeld, Achterberg, Bloem, Nijhoff en Slauerhoff, gebruikmakend van 
onopgesmukte 'onliteraire' taal, 'zich intensief bezighielden met de 
essentiële levensvragen zonder daarvoor een oplossing gereed te hebben, 
terwijl Holst hautain de wereld de rug toekeerde en zijn eigen metafysica 
creëerde [ ... ] '. Ik merk op dat de hier aan ARH toegeschreven houding een 
mengeling is van de in voetnoot 13 genoemde aspecten 'tegen de wereld' en 
'niet van de wereld' van zijn dichterschap. 
Tot slot verwijs ik naar een passage in [2], p. 617, daar waar Etty de balans 
opmaakt van het leven en werk van de gedreven socialistische politica, 
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dichteres en schrijfster. Kennelijk met instemming wordt [8], p. 59 
aangehaald. Daar wordt van 'de dichteres' gezegd: ' [ ... ] zij hoort [ ... ] tot de 
eminente erflaters van onze cultuur, maar de vergetelheid waaraan haar 
poëzie ten prooi is gevallen, lijkt mij bijna beschamend voor ons lateren.' 
Als het inderdaad zo is dat die vergetelheid ook ARH' s poëzie geldt -
volgens Sötemann is dat het geval, maar anderzijds kan hij zich moeilijk 
voorstellen dat die van blijvende aard zal zijn - , dan hoop ik met 
bovenstaande keur van (fragmenten van) verzen aannemelijk te hebben 
gemaakt, dat dat eveneens bijna beschamend zou zijn voor ons lateren. 
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