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Soms, als ik drukproeven moet  

corrigeren, verwonder ik mij erover 

dat ik een schrijver ben, dat ik in 

het kleine hoekje van de samenlev-

ing bezig ben een ‘publiek persoon’ 

te worden. En het lijkt mij dan of er 

van een misverstand sprake is. 

Ik voel de verwondering van een 

jonge poes of aap die zichzelf in de 

spiegel ziet.



Tienjarig jubileum 
van
De Bezige Bij; 
Muiderslot, 
12 december 1954



De dichter Martinus Nijhoff stierf enkele jaren nadat 

ik hem had ontmoet. ik heb hem nooit meer gezien. ik 

ben ook niet op zijn begrafenis geweest omdat het, 

geloof ik, sneeuwde, hoewel dat juist ook een reden 

had kunnen zijn om er 

wel heen te gaan. Ik dacht gisteren aan zijn 

moerbeiboom en toen herinnerde ik mij de 

bijzonderheden van ons bezoek aan zijn huis. 

Ik denk vaak aan enkele bomen die ik heb gekend.



Zondags dus zag ik haar voor 
de spiegel staan en, als ik 
geluk had, ook nog met ont-
blote rmen en schouders, 
waarvan de blankheid mij een 
zinne-beeld leek van die aan 
de alledaagse belommeringen 
ontheven dag.



Ik ben blij als ik in de trein 
naar buiten kijk en in een sloot 

een blauwe reiger zie staan.



Toen in Babel de spraakverwarring uitbrak, was niemand er op verdacht. 

Niemand begreep het aanvankelijk. Een man liep met een vriend te wandelen 

en plotseling verstonden zij elkaar niet meer. Een vrouw verenigde zich met 

haar minnaar die haar woorden in het oor fluisterde waarvan zij dacht dat ze de 

stamelende uiting van zijn extase waren. Maar de gloed in zijn blik doofde en 

met een begin van ontnuchtering liet zij hem los. Op elkaars gezicht zagen zij de 

verbazing, en een andere uitdrukking, spookachtiger dan verbazing, de volslagen 

leegte en een peilloos onbegrip.



Zijn gezicht zag eruit als een verzameling gevonden voorwerpen.



Infantiel gedrag: In je nest liggen vrijen. Volwassen gedrag: met andere mannen vergaderen.





Verliefd word je pas 
goed in bed. Het zou 
mij veel gezeur heb-
ben bespaard wan-
neer ik dat al in mijn 
jeugd had beseft.





Op de voorzijde van het grafdeksel de naam van de dichter 

met geboorte en sterfdata. De potloodlijnen, waartussen 

de steenhouwer de letters had moeten uithakken, waren 

duidelijk te zien en ontroerde mij misschien nog het meest, 

die zo gewone en tegelijk innige sporen van een menselijke 

werkzaamheid te midden van alles wat door deze monu-

mentenwoekering met zoveel nadruk was doodverklaard en 

dat ik met geen gedachte tot leven wist te wekken.



De boeken over schrijvers zijn 
bijna altijd interessanter dan de 
boeken die deze schrijvers zelf 
hebben geschreven.





Opdracht / ’s-Nachts voor het slapen voel ik, door / het open raam, de rust der straat, / der 
stad en van het land, ik hoor / diep in mij hoe gestadig gaat / mijn hartslag zelfbewust, 
bescheiden. / en plotseling doortrilt een zachte lach / mijn bloed en zenuwvezels om den 
blijden  / schuldloozen, kinderlijken slag.   Adriaan Morriën, 19 februari 1938









Adriaan Morriën   1912 –2002











afscheid
afscheid


