
’De fascinatie voor Bai Juyi (Po Tsju-i)’  

Betoovering van den dichter  

Een gracieuze bekoring kan een mens vluchtig aanraken, zodat hij onweerstaanbaar wordt betoverd. 
Door de charme van een woord, een beeld of eenvoudigweg het zijn wordt hij getroffen, beheerst door 
de blik, de aanblik of het wezen. Is het de glans van het woord? Is het de luister van het beeld? Is het 
de schoonheid van het zijn? Of is het juist herkenning? Hoe raakt iemand toch gefascineerd? En hoe 
kan die betovering werkelijkheid worden, woordelijk in een gedicht? Hoe kleurt hij die betovering? 
Hoe schildert hij zijn woorden van bewondering?  

Obe Postma en Jan Slauerhoff zijn beiden betoverd door de negende-eeuwse Chinese dichter Bai Juyi 
(Po Tsju-i). Naar aanleiding van de studiedag 2010 De fascinatie voor Slauerhoff van het Obe Postma 
Selskip op 19 november wordt in samenwerking met de moanne onder redactie van Ernst Bruin- sma 
en ondergetekende deze ge- meenschappelijke betovering voor Po Tsju-i gepresenteerd als een 
tweeluik in de Wjerklank en de moanne. Er zijn beschouwingen over vragen als: waar blijkt die 
fascinatie nu uit? Is de fascinatie van beide dichters gelijk? Welke accenten leggen Slauerhoff en 
Postma? Daarnaast is een aantal moderne dichters gevraagd zich te laten inspireren door de Chinese 
gedichten van Slauerhoff en Postma of door de Chinese dichtkunst zelf. Zo konden zij niet alleen 
dichten op een vertaling van Slauerhoff en Postma,  

maar zij konden ook een chinoiserie maken.  

Tweeluik: de moanne en Wjerklank 
Naar aanleiding van de fascinatie voor Bai Juyi van Slauerhoff en Postma zijn drie artikelen en zes 
gedichten bijgedragen. Zij zijn gelijkelijk verdeeld over de moanne en de Wjerklank, elk bedoeld als  

onmisbaar onderdeel van een tweeluik. 
In de moanne wordt de fascinatie van Obe Postma voor Bai Juyi door Philippus Breuker besproken. 
Breuker gaat in op de programmatische kant van Postma’s vertalingen en op de wezenlijke overeen- 
komst tussen Postma en Bai Juyi. Aan het einde van het artikel volgen zes vertalingen van Postma, 
vergezeld door de Engelse vertalingen van Arthur Waley. Het vroegste Chinese gedicht van Postma 
’De reade kakatoe’ bespreekt Jan Louman in zijn artikel. Hij vergelijkt daarbij verschillende 
vertalingen en de betekenis van de combinatie vogel en mens in de Chinese literatuur. Tenslotte 
volgen drie gedichten. Simon Oosting heeft een gedicht van Hsien Yang uit Yoeng Poe Tsjoeng van 
Slauerhoff vertaald. C.A. Tulla is geïnspireerd door ’De hoed door Li Tsjen aan den dichter 
gegeven/Fan in hoed oan de dichter jûn’ en ’’k Verkeer in weelde tusschen de bloemen met 
wijn/Wyndrinke’.  

In de Wjerklank beschrijft Arie Pos de fascinatie van Slauerhoff voor Po Tsju-i. Hij gaat daarbij in op 
de chronologie en thematiek van Slauerhoffs gedichten, Slauerhoffs beeld van Po Tsju-i en zijn 
werkwijze bij het vertalen van de gedichten. Ook nu volgen drie gedichten Zijn chinoiserie betitelt 
Simon Oosting als moralistisch vers naar Po Tsju-i. Martin Reints heeft zich laten inspireren door 
’Fersen fan Yu an Chin lêzen oan board fan in skip’, Willem Abma (Inerlik ferskinen, 2010) door ’De 
hoed door Li Tsjen aan den dichter gegeven/Fan in hoed oan de dichter jûn’. Ter vergelijking zijn 
naast het gedicht van Abma ook de gedichten van Po Tsju-i, Arthur Waley, Slauerhoff en Postma 
opgenomen.  

De publicaties in het tweeluik vormen een uniek geheel van een tastbare bewondering van Postma en 
Slauerhoff voor Bai Juyi met daarbij een verscheiden- heid aan bijdragen van moderne dichters. De 
moanne verschijnt op de studiedag De fascinatie voor Slauerhoff en is daar voor de 
studiedagdeelnemers gratis te verkrijgen. Het is daarna ook te koop in de grote Friese boekhandels. 
Hylkje de Jong  



Slauerhoff en Postma  
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’Ik heette niet Slauerhoff maar Po Tsju’ Arie Pos  

Inleiding  

Voorzover valt na te gaan dateert Slauerhoffs kennismaking met Po Chü-i (Bai Juyi, 772-846) van 
maart 1927, toen hij in Hong Kong een exemplaar kocht van One hundred & seventy Chinese poems 
(third printing, New York 1925; 1ste dr. 1918) van de Britse sinoloog Arthur Waley.1 Anders dan vele 
andere vertalers en bewerkers van Chinese poëzie – die zeer in de mode was in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw –, had Waley in zijn bloemlezing een ruime keuze opgenomen uit het werk van 
deze Tangdichter, die in westerse vertalingen doorgaans maar schaars vertegenwoordigd was in 
vergelijking met voorgangers als Li Tai Po (Li Bai, 701-762) en Tu Fu (Du Fu, 712-770). Waley nam 
ruim vijftig gedichten van Po Chü-i op en gaf eveneens een korte levensbeschrijving. Voor zijn 
volgende bloemlezing, More translations from the Chinese (1919), vertaalde hij nog eens ruim vijftig 
gedichten van Po Chü-i. Die bundel (second printing, London, 1920) kocht Slauerhoff op 11 maart 
1929 in Parijs (Fessard 1964: 97; Slauerhoff 1982: 76).  

In totaal vertaalde Slauerhoff achttien gedichten van Bai Juyi, waarvan er zestien rechtstreeks 
teruggaan op versies van Waley. Vijftien ervan zijn in de V erzamelde gedichten opgenomen in de 
afdeling ‘Yoeng poe tsjoeng’, waarin ook twee gedichten staan – ‘Verval’ en ‘Overwegingen van Po 
Tsju I’ – die Slauerhoff schreef op basis van vertalingen en biografische gegevens uit de bundels van 
Waley. Voor ‘Verval’ kan hij mede hebben geput uit de Duitse bloemlezing Lieder eines chinesischen 
Dichters und Trinkers (Po Chü-i) van L. Woitsch. Uit die bundel bewerkte hij tevens het gedicht ‘Die 
nach Ching-chao- fu verpflantzten Lotusblumen’ tot ‘Pelgrimstocht’.2 Het zestiende naar Waley 
vertaalde gedicht, ‘Onder vermolmd klankhout’, verwerkte Slauerhoff in het verhaal ‘Het lente-eiland’ 
uit de gelijknamige verhalenbundel.  

Chronologie  



Wanneer de gedichten in volgorde van publicatie worden gezet, ontstaat er een interessant beeld. 
Slauerhoff blijkt aanvankelijk alleen uit de eerste bundel van Waley te hebben vertaald en pas later uit 
de tweede bundel:  

Vertalingen uit One hundred & seventy Chinese poems:  

•	•	 

december 1928 – in het verhaal ‘Het lente-  

eiland’)  

• •		Na Tsjens dood (in Elsevier’s, december  

1928)  

• •		Lao Tse (in Elsevier’s, december 1928)  
• •		Mijn kind Goudklokje (in het tijdschrift  

China, oktober 1929)  

• •		Na Goudklokjes dood (in China, oktober  

1929)  

• •		De hoed door Li Tsjen aan den dichter  

gegeven (gebundeld in Yoeng poe tsjoeng,  

1930)  

• •		Taoisme (Yoeng poe tsjoeng, 1930)  
• •		Overwegingen van Po Tsju I (indirect  

teruggaand op Waley – Yoeng poe tsjoeng, 1930)  

Vertalingen uit More translations from the Chinese:  

• •		In Hsien Yang (gepubliceerd in het tijdschrift Helikon, februari 1931)  
• •		Chrysanten in den oostelijken tuin (Helikon, maart 1931)  
• •		De luiaard (Helikon, mei 1932)  
• •		De oude (Helikon, mei 1932)  
• •		Op zijn kalen kop (Helikon, mei 1932)  
• •		Zelfzucht (gebundeld in de tweede,  

vermeerderde druk van Yoeng poe tsjoeng,  

1933)  

• •		Op den herbergmuur (2de dr. Yoeng poe  

tsjoeng, 1933)  



• •		‘Houd je gedachten af van gedane dingen’  

(nagelaten gedicht).  

De vier verhalen over Po Tsju I verschenen respectievelijk in:  

•	Po Tsju I en Yuan Sjen bij de Yang Tse (De Vrije Bladen, oktober 1929)  

•	Uit het leven van Po Tsju I (De Vrije Bladen, december 1929)  

•	Het uitgewiste handschrift (Elsevier’ s, mei 1935)  

•	De verzuimde liefde (Elsevier’ s, juni 1935)  

Er zijn dus in grote lijnen drie fasen te onderscheiden: 1. De periode 1928 – 1930, waarin 
Slauerhoff gedichten uit de eerste bundel vertaalde en publiceerde, en er eveneens twee Po 
Tsju I-  

verhalen verschenen; 
2. De periode 1931-1933, waarin de gedichten  

uit de tweede bundel verschenen;  

Reizend naar Njoe Tse Wang (gebundeld in Oost-Azië, 1928) 
‘Onder vermolmd klankhout’ (gepubliceerd in Elsevier’s geïllustreerd maandschrift,  
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3. Het jaar 1935, waarin, als een soort toegift, nog twee verhalen over Po werden gepubliceerd.  



Het naar Woitsch’ vertaling bewerkte gedicht ‘Pelgrimstocht’, in juli 1932 gepubliceerd in Elsevier’s, 
valt in de tweede fase, evenals Slauerhoffs eigen gedicht ‘Samenval’ (VG 754-756), dat in september 
1933 in Forum verscheen. Ten slotte zijn er dan nog twee nagelaten gedichten: ‘Verval’ (VG 516- 
517) en ‘Aan Po Tsju I’ (VG 757), waarvan het eerste op gegevens uit Waley en Woitsch gebaseerd 
lijkt en het tweede van Slauerhoff zelf is.  

Thematiek  

Wanneer we naast de chronologie naar de thematiek van de gedichten kijken, blijkt daarin ook een 
ontwikkeling te herkennen: Po Tsju I ‘groeide mee’ met de ontwikkeling die Slauerhoff sinds zijn 
terugkeer uit Oost-Azië tot kort voor zijn dood in zijn werk gestalte gaf: van een zwervende, anti-
burgerlijke en onaangepaste balling en gedoemde dichter, via een naar vastigheid (rust, geluk, een 
vrouw, een kind) hakende outcast tot een oude, zieke, naar onthechting strevende eenzame wijze. 
Uiteraard is deze keurige driedeling te schematisch: de drie ‘rollen’ lopen in Slauerhoffs leven en werk 
op een ingewikkelde manier door elkaar. Het lijken bij de wispelturige Slauerhoff eerder maanfasen 
dan levensfasen, waarbij de eerste rol een soort grondhouding is waartegen de twee latere – op het ziek 
zijn na meer wens dan realiteit – als een onvervuld verlangen of een onbereikbaar streven worden 
afgezet. Tegen die achtergrond fungeert Po Tsju I enerzijds als een door Slauerhoff naar zichzelf 
toegeschreven lotgenoot en anderzijds als iemand die Slauerhoffs ‘condition humaine’ met nuchtere 
levenswijsheid beziet en becommentarieert.  

Een thematische indeling zou er zo uit kunnen zien:  

Ballingschap/eenzaamheid:  

Na Tsjens dood (december 1928) 
De hoed door Li Tsjen aan den dichter gegeven (1930) In Hsien Yang (februari 1931) 
Pelgrimstocht (juli1932) 
Zelfzucht (1933) 
Op den herbergmuur (1933)  

Religie (ironisch)  

Lao Tse (december 1928) Taoïsme (1930)  

‘Geluk’  

Mijn kind Goudklokje (oktober 1929) Na Goudklokjes dood (oktober 1929) Overwegingen van Po 
Tjsu I (1930) Op zijn kalen kop (mei 1932)  

Ouderdom en ziekte  

Chrysanten in den oostelijken tuin (maart 1931) De oude (mei 1932) 
Verval (nagelaten)  

Onthechting  

De luiaard (mei 1932) 
‘Houd je gedachten af van gedane dingen’ (nagelaten)  

Identificatie:  

Samenval (september 1933) Aan Po Tsju I (nagelaten)  



Buiten mededinging  

Reizend naar Njoe Tse Wang (1928)  

Het thema van de ballingschap is duidelijk het meest verspreid aanwezig. De andere thema’s zijn 
gelokaliseerder in de tijd, terwijl ‘Ouderdom en ziekte’, ‘Onthechting’ en ‘Identificatie’ een 
conglomeraat vormen dat bij de laatste fase behoort.  

De ontwikkeling in deze gedichten groeit mee met ontwikkelingen in Slauerhoffs andere werk, met 
name in de ‘Chinese’ romans Het verboden rijk (1932) en Het leven op aarde (1934). Opmerkelijk is 
dat een deel van die ontwikkeling parallellen vertoont met die van Camoës uit de eerste roman. Als 
gedoemde dichters vertonen beide personages sterk overeenkomende trekken en allerlei situaties in de 
Po Tsju I-verhalen en Het verboden rijk lijken bijna inwisselbaar. Een paar frappante voorbeelden 
kunnen een indruk geven. Zowel Po als Camoës wordt door zijn poëzie verraden en vervolgens 
verbannen. Po omdat hij een gedicht zou hebben geschreven dat de dood van zijn vrouw zou hebben 
veroorzaakt (Het lente-eiland 1982: 32-34);4 Camoës omdat hij Campos’ dochter Pilar verborgen zou 
hebben gehouden – in een passage uit de Lusiaden had hij onbewust de plaats verraden waar zij 
verbleef (Het verboden rijk 1982: 107). Verder vertoont de scène waarin Po in het tuinhuis waar hij 
zijn verzen schrijft een ontmoeting heeft met een ‘genius’ (Het lente- eiland 1982: 50-51) 
verwantschap met de scène uit Het verboden rijk waar de Ierse marconist de schrijvende Camoës in 
een vervallen tuinhuis ziet zitten (Het verboden rijk 1982: 117-118). De opvallendste parallel is echter 
de samenval van Camoës en de marconist in de roman en die van Po Tsju I en Slauerhoff in het 
gedicht ‘Samenval’. In beide gevallen werkt Slauerhoff de identificatie met de gestorven dichter uit tot 
een gevaarlijke vereenzelviging. In de roman laat de ontwortelde marconist zich langzamerhand 
vrijwel geheel overmeesteren door de geest van Camoës. Hij bevrijdt zich uiteindelijk met moeite van 
zijn demon en beseft dat hij zelfstandig moet zoeken naar een zingeving voor zijn leven. In het gedicht 
waant de ik die uitdrukkelijk ‘Slauerhoff’ wordt genoemd zich een  
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soort reïncarnatie van Po Tsju I en herbeleeft hij diens doodsverlangen toen het leven hem zwaar 
tegenzat: hij wil verdrinken, valt in het water en laat zich zinken. Maar bijna meteen wil hij terug naar 
het aardse bestaan en hij slaagt erin in leven te blijven. Aan het slot van het gedicht vraagt hij zich af: 
‘Dicht ik het Leven of leeft het Gedicht? / Was het toen nu, of is het nu toen?’ (VG 756). Het feit dat 
Slauerhoff onder eigen naam in het gedicht voorkomt (‘Ik heette niet Slauerhoff maar Po Tsju’) is 
uniek in zijn werk en lijkt aan te geven hoe diep hij de identificatie met geestverwante dichters uit 
vervlogen tijden beleefde. Dat hij hun invloed onder meer in zijn eerste roman als een gevecht met een 
demon verbeeldde spreekt boekdelen.  

Slauerhoffs beeld van Po Tsju I  

In zijn inleiding bij Yoeng poe tjsoeng (1930) schreef Slauerhoff: ‘De verzen van deze verzameling 
zijn uit het Fransch, Duitsch, Engelsch, of rechtstreeks uit het Chineesche leven en landschap 
overgebracht met vermijding van de zijden gewaden, rozen, maneglans, die men in andere [toenmaals 
zeer populaire ‘Chinese’ verzen] zoo overvloedig vindt, met een voorkeur voor de bitterheid van het 
leven, in China overvloediger gevonden en met meer nuchterheid beleden dan bij ons.’ (VG 461) Die 
bitterheid en nuchterheid zijn goed te herkennen in de gedichten die hij van Po Tsju I vertaalde. Van 
die verzen moet ook de door Waley geroemde ‘verbal simplicity’ (Waley 1971: 133) hem hebben 
aangesproken, evenals het door Waley vermelde gegeven dat Po inhoud ver boven vorm stelde (Waley 
1971: 134). Uit Slauerhoffs selectie blijkt duidelijk dat hij vooral de nuchtere levenswijsheid 
waardeerde zoals hij die vond in de kortere meer persoonlijke gedichten over Po’s eigen leven. Van de 
langere satirische en moralistische ‘balladen’, waaraan Po een enorme populariteit te danken had en 
waarin hij ‘exotische modes, maatschappelijke misstanden en voorbeelden van machtsmisbruik 
hekelde’ (Idema 1991: 389), was Slauerhoff minder geporteerd.  



Veruit de meeste vertaalde gedichten gaan dan ook over een ‘ik’ die we met Po Tsju I kunnen 
identificeren. Op die manier krijgen we een beeld van de Chinese dichter, en daar was het Slauerhoff, 
ook getuige de verhalen, duidelijk om te doen. Maar dat beeld vertoont tegelijk een sterke vertekening 
ten opzichte van de ‘echte’ Bai Juyi. Zoals Slauerhoff steeds deed met historische figuren als, onder 
meer, de veroveraars en ontdekkers Djengis Khan, Columbus, Vasco da Gama en Napoleon en de 
dichters Hölderlin, Rimbaud, Verlaine, Corbière, Laforgue en Camoës, vertekende hij die tot 
schijngestalten van zichzelf. De dichters werden steevast vertekend tot alter ego’s, waarin Slauerhoff 
zichzelf indirect portretteerde als een gedoemde dichter: anti-sociaal, eenzelvig,  

onaangepast, nukkig, miskend, ziek, misdeeld door het lot, etc.  

Die identificaties gingen het verst in de gevallen van Camoës en Po Tsju I, merkwaardig genoeg twee 
dichters die hij leerde kennen toen hij tussen september 1925 en september 1927 als scheepsarts in 
dienst van de Java-China-Japan Lijn langs de kusten van Nederlands-Indië, China, Korea en Japan 
voer. Ver van Europa, aangewezen op een nauwe scheepshut en in zijn bewegingsvrijheid beperkt tot 
een schip dat hoogstens enkele dagen aanlegde, raakte hij gaandeweg steeds verder geïsoleerd en 
ontworteld. De contacten aan boord hadden hem weinig te bieden en de verblijven in de verwesterde 
(‘geciviliseerde en gesyphiliseerde’) havensteden waren te kort om echt contact te krijgen met het 
Oosten, met name China, dat hem zo fascineerde. Ook de onregelmatige briefwisseling met 
Nederlandse vrienden bood weinig soelaas. Hij was op zichzelf aangewezen en alleen lezen en 
schrijven leken voor afleiding te kunnen zorgen. In dat ontwortelde isolement ontstonden aanzetten en 
ideeën die hij in latere jaren uitwerkte en vormgaf in gedichten, verhalen en romans. Het is tekenend 
dat hij de eerste productie uit zijn tijd in de Oost, de gedichtenbundel Oost-Azië (1928), uitgaf onder 
het pseudoniem John Ravenswood – alsof er een onderscheid moest worden gemaakt tussen deze 
‘oosterse’ (en ontwortelde) Slauerhoff en de Nederlandse dichter van Archipel (1923), Clair-obscur 
(1926) en Eldorado (1928).  

Kort na zijn terugkeer in Europa werden twee lijnen die hij in de Oost oppikte nader uitgewerkt: de 
identificaties met Camoës en Po Tsju I. De eerste leverde een aantal gedichten over de Portugese 
dichter, de roman Het verboden rijk en het verhaal ‘Laatste verschijning van Camoës’ (1935) op. De 
tweede lijn bestond uit vertalingen van gedichten van Po Tsju I, gedichten over hem en de vier op 
Waleys biografische schets en vertalingen gebaseerde verhalen over de Chinese dichter.  

Werkwijze  

Het eerste gedicht van Bai Juyi dat Slauerhoff vertaalde – of althans publiceerde – was ‘Reizend naar 
New Tse Wang’. De ‘vertaling’ heeft slechts oppervlakkig met Po en zijn vers te maken. Het gedicht 
is atypisch voor Slauerhoffs fascinatie voor Po Tsju I maar zeer typerend voor zijn werkwijze.  

Reizend naar Njoe Tse Wang  

Weinig slaap en lange wacht na middernacht, Reizen en staren in den zwarten nacht. 
Een strand ligt blank in de maan, zelf in wolken Onzichtbaar, nimmer door den wind ontbloot. De zeilen kraken 
hard en stijf bevroren.  

De golven zoeken winterslaap, ijsschotsen Brijzelt de boeg, wij voeren veertig dagen  
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Door nevelen en nog geen Njoe Tse Wang. (VG 494)  

On the way to Hang-chow: anchored on the river at night  

Little sleeping and much grieving, - the traveller 
Rises at midnight and looks back towards home. 
The sands are bright with moonlight that joins the shores; The sail is white with dew that has covered the boat. 
Nearing the sea, the river grows broader and broader: Approaching autumn, the nights longer and longer. Thirty 
times we have slept amid mists and waves, 
And still we have not reached Hang-chow! 
(Waley 1971: 235)  

Bai Juyi reisde in 821 per boot van de regeringshoofdstad Ch’ang-an (het huidige Xi’an) over rivieren 
naar Hang-chow (Hangzhou). Slauerhoff maakte er een zeereis per zeilschip (!) van en betrok het 
gedicht op zichzelf. ‘Njoe Tse Wang’ (Niu Chwang of Newchwang – het huidige Yingkou) was de 
meest noordelijke haven die de schepen van de Java-China-Japan Lijn aandeden. In de winter kon het 
op het noordelijke deel van de tocht bar koud zijn, zeker in vergelijking met de tropische warmte van 
de thuishaven Batavia. Slauerhoff wist dat uit ervaring en zijn gezondheid had zwaar te lijden van de 
klimaatswisselingen. Hij reisde in januari 1926 en februari 1927 van Hong Kong naar Dairen, op 120 
km ten zuiden van Yingkou5. Vanaf Batavia duurde de reis dertig tot veertig dagen. Of Slauerhoff ooit 
in Yingkou is geweest valt te betwijfelen.  



Zoals Slauerhoff dit eerste gedicht naar zich toetrok, trok hij in de latere vertalingen en verhalen de 
hele figuur van Po Tsju I naar zich toe – door de keuze van de gedichten en de selectie uit de 
biografische gegevens, en door vaak vérgaande vertekeningen van beide. Dat Po een immens 
populaire dichter was en een betrekkelijk welgesteld leven leidde, is slechts bijzaak in Slauerhoffs 
beeld. Po is ‘een lichtmis en een warhoofd’, ‘die zijn ambten verwaarloosde en eerst op latere leeftijd 
een kind, een meisje, verwekte, en veeleer grillige en zonderlinge dan harmonieuze en schone 
gedichten schreef’ (Het lente-eiland 1982: 46); hij is ‘een drinker’ en ‘een zwerver’ (id., 49), die liever 
in eenvoudige kleding door het land trekt dan in dure gewaden aan het hof te verkeren (id., 30).  

Boven een korte, puntsgewijze samenvatting van de biografie van Waley, die Slauerhoff schreef op 
briefpapier van de Gelria,6 waarop hij van maart 1928 tot mei 1929 zeven reizen maakte, zette 
Slauerhoff eerst ‘Chineesche poète maudit’. Dat streepte hij door en eronder schreef hij ‘De dichter 
van de ballingschap’. V ervolgens noteerde hij dertien punten uit het leven van Po Tsju I, waarvan er 
drie betrekking hebben op ballingschap en verbanning (IV, IX en XII), drie op zijn vriendschap met 
Yuan Sjen (I, X en XI) en drie op gedichten waardoor Po in ongenade valt (VI, VII; VIII).  

Aantekeningen van Slauerhoff over Waleys biografie van Po Tsju I (Collectie Letterkundig Museum, Den 
Haag).  

Twee punten gaan over zijn teruggetrokken leven (V en XIII), een over het feit dat hij niet sociabel is 
(II) en een over een tot verbanning leidende ruzie met de hoge ambtenaar Li Shih-yuän over een 
slaapplaats in een herberg (III). Slauerhoff schrijft die ruzie en verbanning in het verhaal ‘Uit het leven 
van Po Tsju I’ (Het lente-eiland 1982: 30-31) toe aan Po Tsju I, maar Waley vertelt dat Po’s vriend 
Yuan Sjen (bij Waley Yüan Chēn) de belediger en balling was.  

Dergelijke vertekeningen van de feiten komen regelmatig voor in de verhalen en de opzet is duidelijk: 
Slauerhoff versterkte er zijn hoogstpersoonlijke beeld van Po Tsju I mee. Ook in de gedichten is deze 
werkwijze regelmatig te signaleren. Een curieus geval is ‘Op den herbergmuur’.  

Op den herbergmuur  

Ik heb een ruw gedicht op den herbergmuur gegrift, Door vogelvuil en woekrend mos half uitgewischt, Totdat 
een gast* kwam: een die staat bij den Troon, Hij veegde met zijn zijden mouw de steenen schoon En las en 
weende, hij wist:  

Po Tsju I is balling weer, verdreven door zijn drift. *Yuan Tsjen 
(VG 526)  
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The poem on the wall  

(Yüan Chēn wrote that on his way to exile he had discovered a poem inscribed by Po Chü-I on the wall of the 
Lo-k’ou Inn.)  

My clumsy poem on the inn-wall none cared to see. 
With bird-droppings and moss’s growth the letters were blotched away. 
There came a guest with heart so full, that though a page to the Throne, 
He did not grudge with his broidered coat to wipe off the dust, and read. 
(Waley 1971: 156)  

In de toelichting van Waley zien we dat Yüan Chēn op weg is naar ballingschap, maar Slauerhoff 
voegde een regel aan het gedicht toe, waarin Po de balling is. Opmerkelijk is ook dat Slauerhoff, in 
tegenstelling tot zijn voorbeeld, een strak rijmschema hanteert.  

Conclusie  

Slauerhoff ging zeer vrij om met de gedichten en biografische gegevens van Bai Juyi die hij – vooral – 
via Arthur Waley leerde kennen. Het feit dat de Chinese dichter verschillende malen werd verbannen 
en een aantal trekken vertoonde waarin Slauerhoff een geestverwante gedoemde dichter kon 
herkennen, lijken de eerste aanleiding voor zijn fascinatie voor hem te zijn geweest. Dit beeld leidde 
Slauerhoffs subjectieve keuzes uit werk en leven van Bai Juyi, die hij in verhalen en gedichten verder 
aanscherpte tot een alter ego van zichzelf, zoals hij dat vrijwel in dezelfde tijd deed met de Portugese 
dichter Camoës. Daarnaast boden de eenvoudige toon en de nuchtere levenswijsheid van Bai Juyi’s 
verzen aanknopingspunten die vertaling aantrekkelijk maakten. De chronologie van de vertaalde 
gedichten en de thematische accenten die Slauerhoff door zijn keuzes en vertekeningen aanbracht, 
laten zien dat Po Tsju I meegroeide met leven en werk van Slauerhoff. Hij had Slauerhoff meer te 
bieden dan alleen de  

identificatie met een verbannen en gedoemde dichter. In latere levensfasen bood hij andere 
aanknopingspunten voor Slauerhoffs behoefte aan identificatie. Na de kennismaking in maart 1927 
kon de Chinese dichter Slauerhoff daarom blijven bezighouden en inspireren tot kort voor zijn dood in 
oktober 1936. Slauerhoffs eigen gedichten ‘Samenval’ en ‘Aan Po Tsju I’ tonen dat die fascinatie 
stoelde op een diepgaand gevoel van verwantschap – dat Slauerhoff in zijn vertalingen en verhalen 
grotendeels zelf had gecreëerd.  

Noten  



1Louis Fessard (1964: 97) en Kees Lekkerkerker (Slauerhoff 1982:76) vermelden dat Slauerhoff voorin zijn 
exemplaar schreef: ‘Honkong 11 Maart 1927’. Maar uit de aankomst- en vertrekstaat van zijn schip, de 
Tjimanoek, blijkt dat hij pas op 15 maart in Hong Kong aankwam (Krijger 2003: 45).  
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Slauerhoffsgedichten,deorigineleneneentoelichtingop Slauerhoffs werkwijze zijn te vinden in Dronken in de 
lente. De Chinese gedichten van J. Slauerhoff (1993). Verwijzingen naar Slauerhoffs Verzamelde gedichten 
worden afgekort tot ‘VG’.  

Waley vermeldt dat het ging om de dood van Po’s moeder (Waley 1971: 130).  

OpdeeerstereiswerdbehalveDairen(ofDalny,huidige Chinese naam Dalian) ook Chinwantao (Qinhuangdao) 
aangedaan, gelegen ten zuidwesten van Yingkou, aan de overzijde van de Baai van Liaodong. Indrukken van 
deze reis verwerkte Slauerhoff in zijn reisbeschrijvingen (Slauerhoff 1992: 25-26 en 31-34).  

De samenvatting is bewaard in Slauerhoffs nalatenschap bij het Letterkundig Museum in Den Haag.  
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