ALBERT WESTERLINCK

DE POËZIE
VAN

JAN VERGAMMEN

getrokken uit:
LUISTER NAAR DIE STEM

DE POËZIE VAN JAN VERCAMMEN.

Slechts na het verschijnen van Het Doode
Kindje Eric (1937) ben ik in het talent van Jan
Vercammen gaan gelooven. Dit geschiedde dus...
vrij laat. Ik zie hier geen aanleiding om de poëtische publicaties, die Vercammen vóór dien tijd
in het licht zond (Eksode, 1929; Reven, 1931;
Credo, 1934; Het tweede Land, 1936) aan diepere
beschouwing te onderwerpen. Uit zulke beschouwingen zou slechts blijken dat de dichter in een
korte tijdspanne een enormen weg heeft afgelegd,
dat Het Doode Kindje Eric zijn eerste — en voor
mij verrassende — verovering beteekende en dat
diezelfde bundel meteen als een definitieve openbaring van de richting, die zijn persoonlijk
dichterschap kiezen zou, mag worden beschouwd.
Eric was het pasgeboren kindje van een hem
bevriende familie, dat op Allerzielen geboren
werd en in den Kersttijd reeds stierf. De dichter
heeft hem niet gekend en was slechts op zijn
begrafenis aanwezig.
« Het was om zijnentwille een wonderlijk
bezinnen... » In de herinnering van den dichter
opgenomen, ontspon zich de geschiedenis van
het doode knaapje tot een droom-beleving, die
in een reeks van elf eenvoudige maar stralende
gedichten haar neerslag vond. Al het zijnde
speelt mee in de kleine tragedie, die zich onder
een huiselijk dak, ergens in Vlaanderen, bij de
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wieg van een pasgeboren en stervend knaapje
voltrekt. Vercammen bezingt deze aangrijpende
geschiedenis van Eric's komen en gaan. Het geval
krijgt weidsche proporties. Alle natuurelementen
worden er in betrokken:
Ons water waschte u rein, u mocht ons vuur verwarmen.
Ons wijde water draagt onwillig onze boot,
Ons hooge vuur brandt met zeer weigerig erbarmen,
en gij zijt aan onze aarde, ons vuur, ons water groot.

De cosmische gemeenzaamheid, waarmede de
dichter deze korte brok epiek doorleeft, is bij
het eerste hooren reeds opvallend:«onze gouwen »
(II), « onze zon »(III), « onze aarde »(X), enz.
Zij laat een gemeenschapsziel ontdekken, die
bovendien alle elementen der werkelijkheid in
haar beschouwing verwerkt: een innige aandacht
voor het leed van den mensch, een nauwe gemeenschap met het tragische gebeuren, waarin vader
en moeder, het zusje, de grafdelver, de dichter zelf
ten slotte, worden betrokken en daarenboven
een eenheidsvoelen met de natuur en alle leven:
U groeten allen, waar hun dagelij ksche leven
hen verder voert langs uw zoo vroege tocht.
(X.)

Wij staan hier voor gemeenschapspoëzie, die
direct uit de werkelijkheid is ontbloeid. Het
Doode Kindje Eric zou onder de zeer geslaagde
humanitaire gelegenheidsdichtkunst kunnen worden gerubriceerd. Wie zich over Vercammen's
behandeling van dit oude en zóó romantische
thema bezint, zal vooral worden getroffen door
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de aanpassing van den dichter aan een aardsche
menschelijkheid, ja door zijn opgaan in de naakte,
zakelijke actualiteit. Maar laten wij daarnaast ook
opmerken hoe deze gelegenheids-en gemeenschapsdichter in 1937 reeds zooveel aestheet was dat hij
zijn poëtisch talent niet gaat verkwanselen aan
een unanimistisch vrijvers, dat nochtans van zijn
cosmisch-unanimistisch levensaanvoelen de meest
adaequate vertaling zou zijn geweest. Bij dezen
zakelijkheidsdichter, die door gemeenschapsvoelen
wordt gestuwd, verrast ons een aesthetische levenshouding, die op een aristocratisch afstandsgevoel
gesteld is en de werkelijkheid oplost in een
poëtischen droom. Wondere tegenstelling, die voor
Vercammen's persoonlijkheid fundamenteel zal
blijken te zijn!
De liederen op den jonggestorven Eric zijn aan
de realiteit ontbloeid maar tevens vol droomsuggestie, suggestie van het niet-tegenwoordige,
het onzichtbare. Zij zijn een getuigenis voor de
zakelijke actualiteit, maar tevens zang van droomvolle verinniging, die aan de gebeurende werkelijkheid vér is ontstegen. Zij zijn een wonder mengsel
van poëzie en zakelijkheid, omzeggens de naakte
zakelijkheid gepoëtiseerd. Wanneer wij de droomsfeer, die in Het Doode Kindje Eric de gebeurende
werkelijkheid poëtiseert en ook de natuur tot een
état d'ame vermag te omscheppen, nader onderzoeken, valt ons dadelijk op welk een belangrijke
rol de herinnering daarin speelt. Dichter der
herinnering, hebben we Vercammen reeds vroeger1
1. «De Poëzie van Jan Vercammen, Dichter der Herinnering » in: Vormen, 1939 (3) blz. 377-386.
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genoemd. Er bestaat een gevleugeld woord van
Goethe dat zegt dat poëzie in diepste wezen
herinnering is. Dit aphorisme is natuurlijk schijndiep, wanneer men het in de meest voor de hand
liggende beteekenis verstaat. Immers, dat in de
poëzie de verbeelding, en dus het geheugen, werkt
is al te duidelijk. Maar er is poëzie waarin het
herinneringsleven duidelijker de poëtische natuur
van den auteur openbaart en vaak ook helpt
determineeren. Dit is bij Vercammen het geval.
Het leven in herinnering verraadt bij hem een
duidelijke oriëntatie van het gemoed. De cyclus,
dien hij aan het doode kindje Eric wijdt, is niet
uit directe beleving, maar uit herinnering geboren.
De dichter heeft zelf op het primaat van het
herinneringsleven in zijn scheppingsproces gewezen, maar meteen ook den bijzonderen aard
van de gepoëtiseerde herinnering benadrukt,
want « louter herinnering is het wel niet. Zij is
veel sterker dan zij was in werkelijkheid, meer
gekoncentreerd, eenzijdiger, wellicht zelfs heel
anders. Ze staat nu ook in een heel andere wereld,
in de zeer individueele, innerlijke wereld van den
dichter, en dus is zij niet meer de objectieve
reahteit, zooals ooggetuigen haar kennen 1 ». Dit
getuigenis, alhoewel twee jaar vóór het verschijnen
van Het Doode Kindje Eric afgelegd, helpt ons
den dichter van dien prachtigen cyclus te begrijpen.
Zijn gepoëtiseerde herinnering aan het knaapje
Eric staat niet op het directe plan der werkelijkheid, zij werd getransfigureerd in de « indivi1. Het boek in Vlaanderen, 1935, blz. 19.
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dueele innerlijke wereld » van zijn droom. Zij is
ontgroeid aan een kenmerkenden drang naar
verinnerlijking in eenzaamheid, die sinds 1937 de
voedingsbodem van Vercammen's poëzie is geworden. Deze drang zal in den volgenden bundel
Volubile nog duidelijker doorbreken en zal daar
blijken een streven naar vollediger zelf bezit, ja
naar zelfredding te zijn. In Het Doode Kindje
Eric is reeds opvallend hoe een op grond van
dezen drang doorgedreven individualisme bij
Vercammen in eigenaardige tegenstelling leeft
met zijn cosmische beschouwing, hoe er in hem
een wereldvreemde en wereldvluchtende isolatie
(die in het verinnerlijkte droomleven heul zoekt)
bestaat naast een gemeenschapszin, die bijzonderlijk door liefde en vriendschap voor het kind
(in zijn later werk voor de vrouw) wordt gevoed.
Aan herinneringsleven in verinnerlijking ontbloeide ook de poëzie van den bundel Volubile
(1939). Kind en vrouw worden hier als centrale
figuren om de beurt bezongen.
De herinnering van den dichter gaat met alle
teederheid naar hen, omdat de vervulling van een
levensdroom hem bij hen toeschemert in een
zuiveren en volkomen-gaven staat (streven naar
verinnerlijking) en meteen omdat hij in hen het
vanzelfsche, intacte en door de aardsche sfeer
van conflict en kwelling onaangetaste wezen
begroet (streven naar zelfredding). Zoo dient het
poëtisch streven van Vercammen begrepen te
worden als een poging om weer opgenomen te
worden in den kinderdroom. Zijn bewonderend
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verlangen gaat naar het kinderlijke, onmiddellijker
en gevoeliger, begrijpen van de aarde en de dingen:
Zij draagt de wondre kennis voor een kind
van ons geluk...
... maar ook onze aarde staat haar dichter dan ons allen:
zij delft de zeldzame ertsen uit haar schoot.
Als 's avonds 't najaarsooft is in haar hand gevallen,
bloeien de voorjaarsbloemen bij haar morgen brood.
IVat is het land dat zij nog blijft doorschrijden,
waarheen zij onbegrepen onze blikken wendt?
Wellicht verwondert haar ons machteloos verbeiden,
haar, die nog de eerste namen van de schepping kent.
Het meisje Hedwig (blz. 42).

Het kind leeft zuiver mee met de natuur, voelt
zich innig met de ziel der dingen verwant. Hoe
duidelijk is hier Vercammen's verlangen naar het
geheim der Kindsheid. Op den achtergrond van
deze hymnische verheerlijking van het kind rijzen
echter de schaduwen van zijn « machteloos verbeiden », vergeefs verlangt hij terug naar dit
zuiverste, bloeiendste, volste leven.
Niet alleen in het belangrijkste deel van den
bundel, dat de dichter Kinderen betitelde, maar
ook elders treft ons zijn verrukt terugtreden in de
kinderdroomen. De droom der kindsheid is veel
schooner, veel werkelijker ook dan de ontluisterende realiteit van het volgroeide menschenleven.
Wat van het kind in den volgroeiden mensch
bewaard bleef is nog steeds waarborg van zuiverheid en teere goedheid:
Een zenuw in zijn vingren, om zijn planten op te beuren
bewaarde hij standvastig uit zijn kindertijd.
De Hovenier (blz. 20).
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Ook de handen van «La Passante » waren die
gebleven van een kind (blz. 15). De kinderen
behooren aan deze wereld niet. Hun hart is
niet hier, hun gebied is niet het heden :
Weten zij zelf, hoe zij in dit heden,
ontsnapt of geboren, gekomen zijn?
Drie meisjes in de zomerzon.

Van hun land, het paradijs der kindsheid,
heeft ook Wordsworth in zijn beroemde ode
gezongen :
Not in entire forgetfulness
and not in utter nakedness,
but trailing clouds of glory do we come
from God, who is our home.
Heaven lies about us in our infancy.

Met herinneringen beladen heeft Jan Vercammen
dit kinderland verlaten. Nu schrijft hij vooraan
in zijn bundel het motto: « De kinderen zijn
altijd als het kind dat gij waart » en zijn gedicht,
dat het kind bezingt, wordt een hymnisch lied
van verlangen naar een nakend paradijs of een
elegische lied op een verloren geluk.
Vluchtend in den droom van zijn verstreken
kindertijd, zoekt hij heul bij het kind. Zoo tracht
hij een onrust in zichzelf te genezen. Vrede en
volkomen innerlijkheid komen één oogenblik als
een zegen over hem; een gevoeliger, onmiddellijker
en zuiverder beleven van de natuur wordt zijn
deel. Het kind met zijn « besef van erbarmen »
geneest hem van den vergeefschen honger:
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Zie boven uw als schaduw zacht omsluiten
der polsen mijne handen zwak en toegewijd
aan uwe zwakheid, uw gedweeën buit en
hier onder uw gelaat van honger gansch bevrijd.

Zoo zingt hij in « Herfst met een Kind, I »
(blz. 34). Krijgt zijn vreugde in den omgang met
de kinderen niet de beteekenis van een uittocht
uit de wereld? Maar schier op hetzelfde oogenblik,
reeds in de volgende strophe van hetzelfde gedicht,
volgt de terugslag:
Maar ook wat als een wolk volmaakt is en volkomen
is even snel vergaan als adem op kristal:
nog in dit zelfde uur wordt mij die rust ontnomen,
als ik in 't licht alleen blijf van den bladerval.

Dit kinderleven zal hem geen blijvend bezit
meer worden. In den serenen glans van het
droom-leven kan hij het paradijs der kindsheid
nog slechts van verre benaderen. Rusten volkomen
innerlijkheid zijn voorbij.
Ik heb te weinig en te veel het kinderland vergeten,
waaruit ik stam, waaruit ik werd geweerd.
Het meisje op den trein (blz. 30).

Met verrukkelijke atmospherische suggestiviteit
teekent Vercammen de gestalte van de jonge
« Luciana aan zee » (blz. 32). Ook het benaderen
van haar wezen is den dichter een vervoerend
binnen-treden in de droomsfeer, waar het zoeken
naar tijdelooze, buitenaardsche vergeestelijking
primeert, waar het irreëele, of beter bovenwerkelijke, wordt gesuggereerd. Maar luisteren
we dan naar den slot-toon van dit gedicht:
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Wat baat het werven
van al uw zinnen voor eigen derven:
Er is voor ieder leven iets omvatbaar ver.

De herinnering vindt het verloren paradijs
niet weer !
Het is nuttig deze geestesgesteldheid van
Vercammen te vergelijken met die van andere
dichters der herinnering, tevens bezingers van
het kind. Wij denken bijvoorbeeld aan Martinus
Nijhoff en J. I. De Haan. Bij Jacob Isr. De Haan
verbergt het vaak-gesproken terug-verlangen naar
den kinderdroom een problematiek van zuivermoreelen aard. Bij Nijhoff vindt het zijn grond
in een intellectueel conflict: zijn alles aanvretende
vertwijfeling, zijn verloren staan in het doelloos
nirwana des levens. De cynicus in hem wijkt dan
naar binnen en zoekt in de zuivere innerlijkheid
van de droomsfeer naar vrede en rust. In het
droomenrijke binnenleven blijven hem herinneringen aan eigen kindertijd, aan het « tweede
land » zooals hij het noemt, en zijn medeleven
met de kinderen rond hem wordt een verrukt
binnentreden in het mysterie van het kinderlijke
levensparadijs. Kinderverbeeldingen zijn bij hem,
zooals bij den Vlaming Vercammen, vertolkingen
van een positief levens verlangen. In Volubile
zullen wij de gronden van dit positief verlangen
stilaan tot klare uiting zien komen. Reeds hooren
wij in de verschillende thema's (bewondering
voor het zuivere, mooie kind — verinnigd herinneringsleven — terugdroomen in eigen kindertijd, enz.) soms een vertwijfeld accent doorklinken,
dat ons aan Nijhoff denken doet. Men kan het
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