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Van ellende edel
  De criticus Slauerhoff over het dichterschap

H. G. Aalders
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De dichter J. Slauerhoff (1898–1936) werd gebo-
ren in de provinciestad Leeuwarden, maar hij 
kan met recht een Europese schrijver genoemd 
worden. Dit boek legt een verband tussen de 
Nederlandse schrijver Slauerhoff en de traditie 
van de Europese letterkunde waarvan hij deel 
uitmaakt. Een analyse van zijn belangrijkste 
essays laat tenminste twee dingen zien: een 
gepassioneerd pleidooi voor een aantal Franse 
poètes maudits, dat vaak de trekken van een ver-
dediging van zijn eigen poëzie aanneemt, en de 
aandacht voor verschillende vormaspecten van 
poëzie – men zou het bij de als slordig bekend 
staande dichter Slauerhoff niet verwachten. 
 Van de poètes maudits onderkende hij al 
vroeg hun interpretatie van het dichterschap: 
gedoemde zielen, levend aan de zelfkant van het 
leven, tevergeefs vechtend tegen de demon in 
hen, die hen willoos maakte en hun pen voerde. 
‘Van ellende edel’ zijn ze, omdat ze uitverkoren zijn dit zware lot 
te dragen. 
 Toch was van alle dichters Rilke hem het dierbaarst. De dich-
ter van de regels ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen / nooit 
vond ik ergens anders onderdak’ erkende in hem dat het móeten 
zwerven een wezenlijk bestanddeel van de dichter is. Bovendien 
deelden beiden de fascinatie voor het Orpheus-thema. Slauerhoffs 
visie op het dichterschap en op het dichten in het aanschijn van 
de dood is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de invloed 
van Rilke.
 Hoewel hij met zijn voorkeur voor de Franse dichters van het fin 
de siècle en voor de traditionele versvormen terug lijkt te grijpen 
op de poëzie van vijftig jaar eerder, zijn er ook moderne trekken 
in het werk van Slauerhoff te vinden. Behalve een expliciet bele-
den voorkeur voor het vrije vers is daar het gebruik van talrijke 
maskers in zijn poëzie. Met de vermomming in telkens andere 
personages, historisch of verzonnen, schaart Slauerhoff zich in de 
modernistische traditie van Yeats, Pound, Eliot en Pessoa. 
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