die ik deels heb doorgebracht in Engeland. Ik overwoog toen
voor het eerst ernstig om anglicaans te worden.
De nacht daarop droomde ik dat ik een kerkgebouw zag.
Op een soort timpaan boven de ingang – daar waar op
Franse gemeentehuizen een klok hangt – stond geschreven:
O.K. KERK. Dat vertelde ik hem toen ik hem kort nadien weer
opzocht; hij moest er smakelijk om lachen: de oud-katholieke kerk was dus oké.
Zijn allerlaatste vraag aan mij betrof de wortelstok van
dat woord. Een of andere synaps in zijn stervende brein zal
wel de associatie hebben doorgegeven tussen de diepte van
zijn levensovertuiging en de vraag of hij nu mocht sterven.

de twee twintigers kropen in het gat en baden voor hun leven. Een van de bommen ontplofte vlak bij hun open graf.
Mijn vader had dat bidden voorgesteld, zo vertelde de
bejaarde heer.
De lezer moet weten dat mijn toekomstige verwekker zo
rond zijn vijftiende levensjaar volstrekt ongelovig was, maar
in 1939 om dezelfde reden als de dichter W.H. Auden was
teruggekeerd naar het christendom van zijn kindertijd: tegenover het absolute Kwaad, zoals gestalte gegeven door Adolf
Hitler, moest ook het absolute Goed bestaan, zoals vleesgeworden in Jezus van Nazareth. Auden en mijn vader omhelsden dus beiden het credo ut intelligam van Anselmus van Canterbury, ‘ik geloof om te begrijpen’.
Ik bedankte de oude heer geroerd en nam het rouwbeklag van de volgende gast in ontvangst.
Sinds deze gebeurtenissen is er alweer een maand verstreken. Ik zet de curve van mijn leven af tegen het assenstelsel
van geografie en geschiedenis, en de uitkomst is dat ik het in
dit tranendal al drie weken langer heb volgehouden dan de
Führer.

Na mijn vaders uitvaart kwam er een stokoude heer naar me
toe – hij bleek in 1944 samen met mijn vader in Berlijn een
diep gat te hebben gegraven. De Arbeitseinsatz had ze naar die
stad gestuurd: ze werkten noodgedwongen in een fabriek van
Siemens (in mijn ouderlijk huis trof men geen artikelen van
die firma aan). De Amerikanen bombardeerden Berlijn en

Stadsmens
Marsmans zwanenzang, Tempel en kruis, is geschreven in
1940 maar nog altijd actueel. Wat heeft het ons na ruim
zeventig jaar nog te vertellen?

duister’. Ouder en wijzer was hij, toen Tempel en kruis verscheen, en ook wat bedachtzamer geworden. Het is het verhaal over een man die ‘het palimpsest van het gemeene leven
/ [...] ontraadslen moet en lezen als gedicht’. En dat algemene leven, het leven van iedereen, is een zooi geworden in de
optiek van de man, het is moeilijk ‘leesbaar’ geworden, er
zijn teksten over elkaar geschreven; dat komt deels doordat
hij halsstarrig en idealistisch is en gericht op verbetering,
maar ook doordat het leven steeds maar verandert, en niet
ten goede. De culturele verontreiniging die Nederland trof
in de jaren dertig is op sommige bladzijden goed terug te vinden in Tempel en kruis.
Om het leven te kunnen peilen met zijn poëzie, gebruikt
Marsman in dit gedicht een personage, een objectivering van
zichzelf, een man met wie hij vertrouwd is maar van wie hij
tegelijkertijd afstand kan nemen, om hem en zijn omgeving
en hun onderlinge relatie beter te kunnen zien en beoorde-

door Fabian R.W. Stolk
Tempel en kruis van H. Marsman is een lang, grotendeels ook
verhalend gedicht over een man die in tijden van persoonlijke en ook algemene culturele en politieke crisis terugkeert
naar zijn roots, zouden we nu zeggen, maar de verteller noemt
dat anno 1940 nog gewoon: ‘zijn geboorteland’. En die terugkeer van een reis door Zuid- en net buiten Europa dient
om na te kunnen denken, terug te kunnen zien, te recapituleren en te recupereren om vervolgens beter verder te kunnen. Reculer pour mieux sauter, zouden de Fransen zeggen. En
dat is al wat slimmer dan wat Marsman vijftien jaren eerder
adviseerde in een stuk in De vrije bladen: ‘De sprong in het
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len. Het is een literaire peiltechniek die
die met zijn kelders in het water staat -,
bijvoorbeeld ook Martinus Nijhoff
links raakt het scherend zoeklicht van
gebruikt in ‘Awater’ (1934) en Robert
zijn blik
Anker in Goede manieren (1989). Iets
den top der boomen die geworteld
vergelijkbaars laat ook Ramsey Nasr
staan
zien met ‘Mi have een droom
in de verzakte werven van de gracht;
(rotterdam, 2059)’; daarin is een
benarde, cultuurpessimistische ik-figuur
Deze remix van culturele media heeft
aan het woord, die niet zomaar te
twee opmerkelijke aspecten. In de eeridentificeren is met Ramsey Nasr, ook
ste plaats is er in de film de expliciteal draagt de dichter zelf dit gedicht voor
ring en specificering van de ruimte die
zonder enige theatrale introductie (op
in het gedicht juist anoniem is gehoude NRC-next-site staat het gedicht
den: onverbiddelijk zoomt de camera
evenwel niet tussen aanhalingstekens;
bij ‘het krimpende gelid / der smalle
het lijkt daardoor toch een zelfstandig
bruggen’ in op de Kromme Nieuwegedicht van Nasr, en niet de tekst van
gracht, gezien vanaf het Pausdam
een personage).
rechts, en vervolgens onverbiddelijk
Dichters als Nijhoff, Marsman, Annaar de ‘boomen’ die ook nu nog in
ker en Nasr zoeken zich een weg in een
de werven van de Nieuwegracht geworTyposcript van Tempel en kruis
onoverzichtelijke of onoverzichtelijk geteld staan, links, gezien vanaf het Pausworden wereld, zoals ook Joost Zwagerdam. Wat in de tekst van Marsman
man dat deed in zijn lange gedicht Roeshoofd hemelt (2005) en
onderdeel is van algemene stedelijke verbeeldingen van
recenter Huub Beurskens in zijn eveneens lange gedicht
‘cultuur en geschiedenis’, maakt de film tot specifiek
Mathieu (2010). Maar hier gaat het nu om het meer dan zeUtrechtse, actuele toeristische plekjes.
ventig jaar oude Tempel en kruis van Marsman, dat je overiIn de tweede plaats is opmerkelijk dat, misschien als gegens zonder problemen als een actueel gedicht kunt lezen
volg van het wederopbouwoptimisme van die tijd, in de film
over onze eigen, niet minder afbladderende cultuur.
de voordracht van het gedicht stopt bij de regel ‘in de verzakTempel en kruis handelt als gezegd over een man die op
te werven van de gracht’. De regels die er in het gedicht direis is geweest en die, om tot bezinning te komen, terugkeert
rect op aansluiten, die bovendien onderdeel zijn van dezelfnaar zijn geboorteland. En voor een Utrechtse boekhouder
de hoofdzin, worden niet voorgelezen:
is het natuurlijk extra leuk dat die man bij nader toezien in
Utrecht terecht lijkt te komen. De man heeft geen naam, bijen als een leege krater ligt het plein
na ook geen eigenschappen, en ook de naam van de stad
in het zieltogend duister uitgespreid
wordt niet genoemd in het gedicht. Kennelijk bedoelde
van ‘t helsche neonlicht der doode stad.
Marsman een algemeen Nederlands verhaal te vertellen.
Maar toch zijn allerlei Utrechtse plekken herkenbaar zonder
Geen beeld om vrolijk van te worden en de stadswandeldat er maar één bij naam wordt genoemd. Dat die plekken
schoenen voor aan te trekken. Marsman schreef zijn gedicht
herkenbaar zijn, blijkt uit de reclamefilm Hora est die de
dan ook in een donkere tijd; enkele jaren eerder, in 1935,
Utrechtse universiteit in 1956 liet produceren ter gelegenpubliceerde Johan Huizinga In de schaduwen van morgen, een
heid van haar 320e verjaardag.
lezing met als ondertitel: een diagnose van het geestelijk lijden
Die film heeft de structuur van een vertelling over een
van onzen tijd. De eerste daarvan zin luidt: ‘Wij leven in een
oud-student (een alumnus) die terugkeert naar zijn alma mabezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand
ter, zoals de universiteit als geestelijk voedende moeder wordt
onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een
genoemd. In de eerste acte van de film, vanaf de zesde mirazernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef
nuut, draagt een vertellende instantie een passage voor uit
in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en
Tempel en kruis:
de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.’ Over
datzelfde geestelijk lijden gaat Tempel en kruis. Het leed dat
rechts ziet zijn raam het krimpende gelid
Marsmans held ondergaat, is zo sterk dat het niet alleen
der smalle bruggen de verbinding slaan
geestelijk is, maar zich ook lichamelijk uit. Opmerkelijk is
naar feodale deuren - een huizenrij
dat het lijden van de man wordt geprojecteerd op, wordt

De vijfsprong in Tempel en kruis
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verbeeld door middel van de stad:

En helemaal duidelijk wordt de metaforische functie van de
(anonieme) stad in deze passage:

hij reisde de wereld rond.
doch hoe weinig baat het den mensch
of de ziel haar zaligheid won
nu de wereld te gronde ging.
hij stond op en liep naar het raam;
van walging vervuld en vermoeid,
zag hij neer in het pompende hart
van de zwarte geteekende stad. –

De kamer waar hij lag werd weer een cel,
de wereld een bouwvallig labyrinth,
de steenprojectie van zijn eigen walg.
de straten barstten naar den horizon
door ’t puin der nacht, riolen naar de vaalt
van het heelal – het glinsterende strand
waarheen hij eenmaal met zijn vrienden ging
over de weeke velden van den nacht.

En ook:
Als Utrecht ooit nog culturele hoofdstad wil worden, moet
het vooral proberen om de identificatie met de stad in Tempel en kruis te voorkomen; dat lijkt me beter voor Utrecht, en
dat lijkt me trouwens ook beter voor een goed begrip van
Tempel en kruis.

De wereld werd woest en leeg
als eenmaal vóor het begin;
als een haren zak was de lucht
die over de ruimte hing;
ziek van regen, van sneeuw en dooi,
viel de duisternis neer in de stad
en drong in het brein van den man
die aan walging en wanhoop ten prooi,
naar het einde te luisteren lag
dat daalde in de wintersche stad.

Fabian Stolk is docent-onderzoeker Nederlandse letterkunde bij de Faculteit
der Letteren, Universiteit Utrecht.
De film Hora est I, in zes actes (totaal 90 min.), te bekijken op YouTube.

‘De man in den Buurtoren’
een Utrechts feuilleton
Op zoek naar materiaal voor zijn boek Awaters spoor – Literaire omzwervingen door het Utrecht van Martinus Nijhoff (Bas
Lubberhuizen, 2010), stuitte literatuurhistoricus Niels
Bokhove bij toeval op een Utrechts vervolgverhaal: De man
in den buurtoren.

ceerde. De krant was begin 1889 gestart als voortzetting van
het Utrechtsch nieuws- en advertentieblaadje, dat maar vier à vijf
jaar heeft bestaan. Het laatste nummer verscheen op 4 mei
1945, nadat in alle katholieke kerken een bisschoppelijke
brief was voorgelezen waarin
o.a. tegen deze
krant gewaarschuwd werd.
Neerlandia had
zich in de oorlog niet netjes
gedragen. (Via
allerlei fusies
ging het uiteindelijk op in de
VNU.)
Op zaterdag 23 september 1933 verscheen bijgaande aankondiging in de Utrechtsche
Courant. En inderdaad kon twee dagen later iedereen van de
eerste aflevering genieten.
Het feuilleton zou tweemaal per week verschijnen, in
totaal 53 afleveringen tellen en stoppen op 13 januari 1934.
Hoogstaande literatuur is het niet. Wie het in zijn geheel wil
lezen moet er € 53 voor neertellen, want elke afdruk in Het
Utrechts Archief kost een euro, of bereid zijn het vanaf
microfilm te lezen, omdat de krant alleen in die vorm beschikbaar is. Maar wie zich met een samenvatting tevreden
stelt: globaal gaat het over journalist Fred Dalman die met

door Niels Bokhove
In de jaren dertig van de vorige eeuw was Utrecht vier dagbladen rijk. Naast het Utrechtsch Nieuwsblad waren dat de
Utrechtsche (Provinciale en Stedelijke) Courant, Het Centrum en
de Utrechtsche Courant. In laatstgenoemde krant, de minst
bekende van de vier, stuitte ik, speurend naar materiaal voor
mijn boek over Nijhoffs tienjarig interbellumverblijf in
Utrecht, bij toeval op
een curieus feuilleton.
De Utrechtsche Courant — nieuws- en advertentieblad was een katholieke krant die sinds 1908
werd uitgegeven door de
toen opgerichte N.V.
Uitgevers-Maatschappij
Neerlandia, een firma
die rond 1935 gevestigd
was aan de Kromme
Nieuwegracht 64-66 en
ook het Dagblad voor
Noord-Brabant en de
Limburger Koerier produ22

