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PLATTEGROND VAN
EEN SCHRIJFVERBLIJF
verbleef een maand lang in het huis van
dichter Adriaan Roland Holst (18881976) in Bergen
in NoordHolland om er te werken aan een roman.
Dit is een verslag van haar avonturen.
Kathy Mathys

1. Aankomst

Kijk hoe het huis zich schuilhoudt in het
groen. Open het hekje en luister: het klinkt
als een dinosauriër op ruste. Loop het pad
op, langs de rozen, naar de achterkant van
het huis. Sla de hoek om. Ga zitten op het
bankje bij de keukendeur. Luister naar de
vogels, naar het ruisen van de wind. Steek
de sleutel in het slot en ga naar binnen.

2. Keuken
Een vriend die het huis ooit bezocht, waar
schuwde me: ‘De keuken is niets bijzonder,
hoor, gewoon van Ikea. Neem een gezellig
lampje mee. Er is tllicht.’ Het lampje ben ik
vergeten, wanneer ik begin juli het voorma
lige huis van dichter Adriaan Roland Holst
binnenga. Ik mag er een maand lang schrij
ven. Mijn man helpt me met sjouwen. Ik
heb mijn yogamat bij, mijn eigen hoofdkus
sen, schrijfspullen, kleren. En stapels boe
ken: meditaties van Marcus Aurelius, klas
siekers van Edith Wharton, Mary Karr, Siri
Hustvedt. Een handvol young adultboeken.
Ik ben blijkbaar heel wat van plan.
Op een foto die boven hangt, staat de dich
ter in de keuken. Hij roert in een pannetje,
draagt een kostuum, kijkt ernstig. Hij dien
de het te stellen met een gaspitje. Geen
Ikealuxe voor Holst. Wel had de man een
kaasrasp en een aardappelstamper. Kreeg
hij daar ideeën voor zijn poëzie?
Mijn schrijfdagen beginnen in elk geval in
de keuken, met roeren in een pan met ha
vermout. Daar komt het hoofd op gang,
worden de eerste draden van de dag ge
sponnen.

3. Woonkamer
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Vlak voor mijn vertrek dronk ik koffie met
Patricia Jozef. Ze vroeg zich af hoe het zou
zijn om te werken in een huis waar zoveel
anderen hebben geschreven. ‘Mijn gedach
ten zouden al snel naar al die achtergelaten
sporen in zo’n schrijvershuis gaan, denk ik,’
zei ze. Ik moet aan haar opmerking denken
wanneer ik voor de kast in de woonkamer
sta met daarin de boeken van schrijvers die
hier eerder verbleven. Ik trek er af en toe
een van de plank, lees een gedicht van
Hester Knibbe, een bladzijde uit een band
met verzameld proza van Anneke Brassinga.
In het gastenboek schreef een van mijn
voorgangers dat de gedachte aan al die an
dere schrijvers hem telkens overviel tijdens
het douchen.
Lang duurt mijn onwennigheid niet. Na
drie dagen klinkt het geluid van mijn voet
stappen niet langer vreemd. Toch heb ik
meer blauwe plekken dan anders, loop ik
tegen tafels en kasten aan.

In de werkkamer boven hangen foto’s van
de woonkamer vroeger. Op een ervan
schenkt Holst Lucebert een borrel in. Op
een andere ligt hij languit op de bank te
slapen of te dagdromen. Het huis was veel
voller. Overal lagen boeken, tapijten. Bij het
grote raam stond een vaas met katjes. Holst
schreef dat zijn huis aanvoelde als een
tweede huid. Ik geloof het zo, wanneer ik
naar de oude foto’s kijk.

4. Werkkamer
Een nis, groter is de kamer op de eerste
verdieping niet. Ze is ingericht als mini
museum over Holst. Ik verplaats de tafel zo
dat ik zicht heb op de bomen in plaats van
op de foto’s. Ook andere stoorzenders berg
ik op. In deze cel zal ik een maand werken.
Ik sluit vriendschap met de duif die, aange
slagen door de toenemende hitte, van het
dak naar een boom vliegt. Vroeger kon je de
duinen bij Bergen aan Zee zien vanuit het
raam, zo lees ik in Mijn tweede huid. De ge
schiedenis van A. Roland Holst en zijn huis
van Jan van der Vegt. Nu zijn er daken, bo
men in de verte.
In Dagelijkse rituelen van Mason Currey
vertelt Martin Amis dat hij ’s ochtends
schrijft van elf tot een. De meeste kunste
naars zijn volgens hem tevreden met twee
uur van geconcentreerd werken. Ik maak er
drie van, soms vier, heel uitzonderlijk vijf.
De rest van de dag is voor activiteiten die
op een of andere manier verband houden
met het schrijfproces: research, freewriten,
brieven schrijven, wandelen, mediteren,
films kijken, fietsen en lezen. En het WK
kijken natuurlijk, al heeft dat met schrijven
niets te maken.

5. Tuin
Op een van de ochtenden komt de tuinman
langs. Hij besproeit het groen en gaat ver
volgens roken op het bankje bij de keuken.
Nooit eerder heeft hij zo’n droogte meege
maakt. Of ik om de dag de planten water
wil geven? Begin juli al ligt het gras erbij
alsof duizenden festivalgangers eroverheen
hebben gebanjerd. De bloemen laten mis
moedig hun kop hangen.
Ik schrik van het verhaal dat Van der Vegt
optekende over de tuin. Holst liet hem ver
wilderen, hij hield van zijn ‘jungle op zak
formaat’. Toen het riet naar binnen begon te
groeien, pakte een tuinman de wildernis
grondig aan. De dichter zou zich nadien
nooit meer thuis voelen in het huis. Op ter
mijn zou hij het zelfs verlaten.
Op een avond komt Joke Hermsen op be
zoek. Zij verbleef vaak in de residentie en
wil het huis graag nog eens bekijken. We
zitten in de tuin, met zicht op het erker
raam voorin. ‘Wat is het hier toch prachtig’,
roept Joke uit. We kijken naar de merel op
de schoorsteen. De avond valt, onze fles
wijn is bijna leeg.
‘Heb je de geest al gezien?’ vraagt Joke.
‘De geest?’
‘Ja, de geest van Roland Holst.’

6. Slaapkamer
Ik vertel het verhaal van de geest aan mijn
man die op bezoek is. We slapen slecht, ho

