














Seijst 1998. - Dl.28 Seijst REFLECTIES BIJ EEN SCHOOLFOTO, ARTHUR LEHNING i998-IV men ook wat geluk hebben, ofschoonhet dikwijls gaat als met de AspernPapers. Maar het toeval was mij gun-stig gezind en ik bracht van mijnspeurtocht in Zeist inderdaad de be-wuste foto van 45 jaar geleden als eenkostbare trophee mee naar huis.Toen Marsman zijn stuk schreef, hadhij deze foto niet in zijn bezit en zijnherinnering blijkt achteraf niet zofeilloos als de beschrijving wel sugge-reert. Ik sta namelijk niet links op debovenste rij, maar een rij lager, on-middellijk naast het hoofd en derechterhand, die de ijzeren leuningvasthoudt - het blijkt overigens eenhouten te zijn - alsof het een roer wasof een gevest van een degen, behoortbij een andere knaap. De indruk overhemzelf is volkomen juist. Marsmans vader was gereformeerden zijn moeder hervormd, en de driezoons, waarvan Marsman de oudstewas, werden in die gezindte opge-voed. Waarom hij naar de school vande Hernhutters werd gestuurd weetik niet, maar waarschijnlijk vanwege De Ie en 2e klas met Arthur Lehning (staand middelste rij links) en HendrikMarsman (zittend middelste rij rechts) in 1907. FOTO UIT 'EEN SCHOOL MET TRADITIE' ringen aan Marsman, ben ik op zoek euze beschrijving, vooral van mezelf,gegaan naar deze schoolfoto.                     intrigeerde mij en ik besloot een po- ging te doen, zonder veel hoop opIk had aan zulk een foto absoluut succes, dit

historische document tegeen herinnering, maar de minuti- bemachtigen. In zulke gevallen moet

















Seijst 1998. - Dl.28 Seijst VAN KLINKENBERG, EEN JEUGDVRIEND VAN MARSMAN, JACKY VAN DEN DIKKENBERG 1998-IV riode daartussen vrijwel alleencritisch proza van diens hand wordtgeplaatst. Het blad zelf zit op een dood spooren als in het eerste nummer van 1931Menno ter Braak de zogenaamdePRlSMA-discussie aanzwengelt, leidtdit uiteindelijk tot het einde van DeVrije Bladen, de oprichting van Fo-rum een jaar later onder leiding vanTer Braak en Du Perron en, naar ikaanneem, het einde van de vriend-schap tussen Marsman en VanKlinkenberg. Prisma en de vloekvan het epigonisme Het is hier niet de plaats om dePrisma-discussie in al haar facettenuit de doeken te doen. Men lezehiervoor de voortreffelijke studie vanOversteegen. Het gaat mij om de rol die VanKlinkenberg en Marsman ongetwij-feld tegen hun wil hebben gespeeld.Wat was er gebeurd? In 1924 had Dirk Coster eenbloemlezing samengesteld van Neder- pf; Slauerhoff en Marsman op de keien van Dam 20 op Vlieland, foto g.a. van klinkenberg
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