
Nederland: Gerrit Achterberg
Ballade van de tijd:
Voor het beter begrijpen van dit gedicht, volgen hier enkele feiten over de dichter:
De "Ballade van de Tijd" was één van de laatste dichtwerken van Achterberg, uit een oeuvre dat zich voornamelijk bezig hield met het terugvinden van zijn verloren 
geliefde.
Achterberg gebruikt de taal vaak op een zeer ongewone manier. Dit maakt dat zijn gedichten raar klinken, maar tezelfdertijd soms ook zeer ernstig en dan weer humoristisch.
Dus mogen de vertalingen ook raar klinken. Vaak lijken de regels weinig zin te hebben, of lijken ze geen relatie met de andere regels te hebben. Deze vier gedichten van "De
Ballade van de Tijd" bevatten veel ongewone woordschikkingen met gewone woorden. Het is twijfelachtig of deze vervreemding in Achterbergs taal ook overeind blijft in 
de vertaling ("is het niet meer goed" = 'turn to black', “zijn meervoud achter laten” = 'leave his multiple charade'). Soms kunnen we mogelijk het wezenlijke van het gedicht 
missen. De dichter ontleent vaak woorden en uitdrukkingen aan tamelijk ondichterlijke domeinen, zoals de moderne natuurkunde, scheikunde, biologie en technologie. Mijn 
idee is dat deze gedichtencyclus voornamelijk een sfeer van onheil uitdrukt, in plaats van ons een traceerbaar verhaal te vertellen. Hoewel, ... er is een verhaal, maar een dat 
verborgen, geheimzinnig en gesloten is. En misschien is er geen eenduidige uitleg van het gedicht.

De cyclus "Ballade van de Tijd", door Gerrit Achterberg lijkt hetzelfde thema te hebben: als het gedicht "Ritueel" door Jean Pierre Rawie. Net als Rawie is de dichter op 
bezoek bij een verloren geliefde. Het is een ongemakkelijke bijeenkomst, gekenmerkt door de dreiging van de beperkte tijd die zij met elkaar hebben.
Misschien is deze scène een weerspiegeling van de beperkte hoeveelheid tijd die patiënten in ziekenhuizen, en veroordeelden in gevangenissen hebben voor de bezoeken van
hun dierbaren. Het is belangrijk op te merken dat Gerrit Achterberg enkele jaren opgesloten is geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. In een moment van mentale 
vervreemding schoot hij zijn hospita na een dramatische liefdesaffaire neer. Veel literatoren interpreteren het poëtische werk van Achterberg binnen de context van deze 
schokkende gebeurtenis en de nasleep ervan. Deze interpretaties zijn deels onterecht, omdat het belangrijkste thema van Achterbergs poëzie – het terugvinden / opstanding 
van de dode geliefde – al aanwezig is voor de misdaad uit hartstocht, in zijn eerste dichtbundel "Afvaart".

Een zinnebeeldige duiding van de tijdsdruk in "De Ballade van de Tijd" is dat de gedichtencyclus de beperkte tijdspanne toont die we allemaal tot onze beschikking hebben 
voor interactie met onze medemensen tijdens ons leven.
** Het eerste gedicht (Memorandum) beschrijft de dichter bij zijn zoektocht in een geheimzinnig straatmilieu, en het eindigt met een lunch met zijn voormalige geliefde.
** In het tweede gedicht (Tête à tête) wordt deze bijeenkomst uitvoeriger beschreven: zijn geliefde toont hem hoe ver ze al is met het breien van een trui voor hem.
** In het derde gedicht (Dies Irae) ontstaat een lichte paniek als de verteller begint te beseffen dat hij het bezoek zeer binnenkort moet afbreken.
** In het vierde gedicht (0,00), tenslotte, wordt de externe oorzaak van het einde van hun samenzijn zichtbaar: een auto met een grote klok daarop geplaatst, rijdt door de 
straat, wat aangeeft dat het moment van extra vrije dagen en snuffelen in elkaars huizen nu voorbij is.
De interpretatieve teksten rond dit gedicht lijken te vallen in drie categorieën: (1) die vertrekken uit de specifieke christelijke (calvinistische) achtergrond van de dichter (zie 
bijv. website http://www.digibron.nl/search/detail/9147e2f16ae9a3501f8894ab710521a7/ballade-van-de-tijd; (2) interpretaties die vertrekken uit een meer algemene cultuur- 
historische visie, zoals in Huizinga's "Herfsttij der Middeleeuwen". (3) Andere interpretaties, waarin we ook de mogelijkheid moeten beschouwen dat een aantal van de 
woorden en zinnen in dit gedicht alleen werden gekozen omdat ze zo mooi passen in de schema's van rijm en metrum. Expressionistische gedichten, zoals die van 
Achterberg, voldoen vaak niet aan de eisen die schrijvers als Willem Frederik Hermans en Maarten 't Hart stellen aan romans: "Geen mus mag van het dak vallen zonder 
gevolgen of oorzaken". Het verhaal moet altijd volledig logisch samenhangend zijn. Zo is het meestal niet in expressionistische en surrealistische poëzie. Ik herken het 
gevaar dat je in dit geheimzinnige gedicht mogelijk meer uitlegt dan er in zit.
Voor zover wij weten, zijn er geen andere Engelse vertalingen van deze gedichtencyclus.

 ©  Toestemming voor vertaling en publicatie in beperkte oplage van een tiental gedichten van Achterberg: StichtingWillem Kloos Fonds, Den Haag, 2017



For understanding this poem better, here are some facts about the poet:
The “Ballad of Time” was one of Achterberg's last poetic works, from a body of work predominantly occupied with retrieving his lost loved woman.
Achterberg often uses language in a very unconventional way. This makes his poems sound weird, but at the same time very serious and even humorous. So it may be 
allowed for the translations to sound weird too. Sometimes the lines seem to make no sense, or they seem to have no relationship with the other lines. These four poems of 
“The Ballad of Time” contain many unconventional idiomatic structures with conventional words. It is questionable whether the alienation in Achterberg's language is 
apparent in the translation (“is het niet meer goed” = 'turn to black'; “zijn meervoud achterlaten” = 'leave his multiple charade'). Sometimes we may miss the punch line of 
the poem. The poet is borrowing words and expressions from rather unpoetical domains, such as modern physics, chemistry, biology and technology. My idea is that this 
poem cycle is primarily expressing an atmosphere of doom, rather than telling us a traceable story. Though, … there is a story, but a cryptic, mystic and hermetic one. And 
maybe there is no unequivocal interpretation of the poem.

The cycle "Ballad of time", by Gerrit Achterberg seems to have the same theme as the poem "Ritual" by Jean Pierre Rawie. The poet is visiting his lost love. It is an 
uncomfortable reunion, characterized by the threat of the limited amount of time they have together.
Perhaps the scene is a reflection of the limited amount of time patients in hospitals and offenders in prisons have for the visits of their loved ones. It is important to note that 
Gerrit Achterberg had been imprisoned in a mental hospital for some years. In a moment of mental alienation he shot his landlady after a dramatic love affair. Many literati 
interpret Achterberg's poetic work within the context of these upsetting event, and its aftermath. These interpretations are partly unjustified, because the main theme of 
Achterberg's poetry – the retrieval / resurrection of the dead loved one – is already present in his first book of poetry “Afvaart”, before the crime of passion.

A more allegorical interpretation of the time pressure in “The Ballad of time” is that the poem-cycle depicts the restricted time-span which we all have at our disposal for 
interacting with our fellow humans during our lifetime. 
** The first poem (Memorandum) describes the poet searching in an obscure street environment, and it ends with a lunch with his former beloved. 
** In the second poem (Tête à Tête) this meeting is described more extensively: His lover shows him how far she has gotten with a pullover she's knitting for him. 
** In the third poem (Dies Irae) a light panic emerges and the narrator begins to realize that he has to end the visit very soon. 
** In the fourth poem (0.00) finally the external cause for the end of their being together becomes visible: A car, with a big clock on top, enters the street, indicating that time
for extra days off and snooping around in other's houses is over.
The interpretative texts around this poem appear to be divided in three categories: (1) those departing from the specific Christian (Calvinistic) background of the poet e.g. 
website http://www.digibron.nl/search/detail/9147e2f16ae9a3501f8894ab710521a7/ballade-van-de-tijd (2) interpretations departing from more general cultural historic 
visions like in Huizinga's “Waning of the Middle Ages”. (3) Other interpretations, in which we have also to regard the possibility that some of the words and phrases in this 
poem are chosen merely because they fit so nicely into the schemes of rhyme and meter. Expressionist poems, such as those of Achterberg, often do not meet the 
requirements of writers like Willem Frederik Hermans and Maarten 't Hart pose for novels: “No sparrow is allowed to drop from the roof without any consequences or any 
causes”. The story should always be fully consistent. Often it is not like that in expressionistic and surrealistic poetry. I recognize the danger of possible over-interpretation 
of this very cryptic poem.
As far as we know, there are no other English translations of this poem cycle.

© Permission for translation and publication in limited edition of a dozen of Achterberg's poems: StichtingWillem Kloos Fonds, The Hague, 2017



The Ballad of Time (I): 

Memorandum

Punt waar de nacht zijn rooster opendoet:
een put met roet en kabbelende slijken.
Maar u regel na regel weer bereiken,
als treden van een ladder voor mijn voet.

Onder het klimmen naar de bodem kijken,
hoe zich de spiegel in het donker spoedt.
Me langs de stenen wand voelen ontwijken.
Staan op de rand vol nieuwe overmoed.

Het zonlicht binnen de zoveelste keer,
heb ik vandaag een andere datum voor,
in een dagboek geschreven en vergeten.

Nergens te achterhalen in 't weleer,
ga ik tussen de middag bij u eten,
gewoon een heer die komt van zijn kantoor.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Memorandum

Point where the night is opening up its grate:
a pit that's filled with soot and rippling slime.
But rediscovering you line by line,
just like the ladder rungs under my feet.

While climbing I am looking at the bottom;
the mirror hurries through the dreary trench. 
Escaping just along the edge of stone,
and standing on the edge of arrogance.

Then sunlight for, the umpteenth time at last,
– I have another date for it today – 
put in a diary and forgotten soon.

Just nowhere to discover in the past,
I will be meeting you for lunch at noon, 
a gentleman from office, on his way.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Bronnen: Vergeetboek, 1961 en Verzamelde 
gedichten, 1964. Amsterdam: Querido, 1961

Translation, 2014, Geert Nijland, with suggestions 
from Maria Kamphuis, Ans Bouter, and Jan Zwemer



[1.1] rooster: een ijzeren raster, zinspelend op een straatomgeving met riolering en kelders. Vergelijk ook andere gedichten van Achterberg waar we dit soort rasters 
vinden ("Zieken" en "Keldergat") en gedichten die dezelfde straatomgevingen beschrijven, bijv. In de bundel "Ode aan Den Haag".

[1.4] als treden van een ladder voor mijn voet: de dichter zit in een put of een sloot in een straat, die hij met een ladder beklimt. Dit kan symbolisch bedoeld zijn en 
duiden op het bereiken van zijn geliefde door middel van de taal van het gedicht.

[3.1] Het zonlicht: Blijkbaar slaagt de dichter er in de kuil te ontsnappen en aan het einde van het gedicht is hij een heer die uit zijn kantoor komt om te lunchen bij zijn 
geliefde.

[1.1] rooster: an iron grid, alluding to a street environment with sewers, cellars, basements. Compare also other poems of Achterberg where we find this kind of grids 
(“Zieken” and “Keldergat”), and poems describing the same street environments, e.g. in the collection “Ode aan Den Haag”.

[1.4] als treden van een ladder voor mijn voet: the poet is in a pit or a trench in a street, which he tries to climb by means of a ladder. This may be symbolic for reaching 
his beloved by means of the language of the poem.

[3.1] Het zonlicht: Apparently the poet succeeds in escaping the pit and at the end of the poem he is a gentleman coming from his office and having lunch at his beloved.



The Ballad of Time (II): 

Tête à tête

Bij het weerzien valt niets aan je te merken 
van misverstand. Wij gaan de kamer in. 
Elk ander feit houdt zijn voetstappen in. 
Dan sluiten zich de deuren als grafzerken.

Je was, voordat ik kwam, aan het handwerken.
Er ligt van een pullover het begin. 
Je houdt het stuk omhoog onder je kin. 
Of het er, dacht ik, op begint te lijken?

De buren tegenover knikken ons 
vriendelijk toe. Wij, van gedreven brons,
zitten aan tafel, druk gesticulerend,
het ene woord het andere proberend.

Het dia-positieve cirkelt juist 
tegen de wijzerplaat. De leiding suist.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Tête à Tête

At our reunion no misunderstanding
is to be noticed. We are entering the room
Events step short, as if postponing doom.
Then, like tombstones, the doors are closing.

Before I came, you busily were knitting.
There is of a pullover a fair start.
You hold the piece aloft under your chin,
and ask if it's already looking smart.

Our neighbors opposite are nodding
friendly. We, of beaten bronze, are sitting
at the table, gesticulating eagerly,
the words, they scan each other tentatively.

The clock hands just seem talking Swiss,
circling the dial. Pipes abstrusely hiss.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Bronnen: Vergeetboek, 1961 en Verzamelde 
gedichten, 1964. Amsterdam: Querido, 1961

Translation, 2014, Geert Nijland, with suggestions 
from Maria Kamphuis and Ans Bouter



[1.3] elk ander feit houdt zijn voetstappen in: letterlijk te vertalen door 'each other fact keeps its footsteps', maar hier heel vrij vertaald met 'Events step short, as 
if postponing doom'. Het eerste deel van deze uitdrukking is een militaire, en betekent 'in de pas blijven lopen'. De feiten of gebeurtenissen aarzelen, de 
tijd staat als het ware stil om de naderende doem uit te stellen.

[1.4] deuren als grafzerken: een uitdrukking die betrekking heeft op een graf met een ingang (het graf van Christus, of een graf uit de Griekse mythologie. We 
verwijzen de geïnteresseerde lezer ook naar Achterbergs gedicht "Thebe".

[3.1] de buren: hier waarschijnlijk een symbool voor de 'conventionele samenleving', en eventueel een toespeling op een gedicht door Nijhoff "Het uur U", waar 
ook de burgers zich vergapen aan ongewone scènes in de straat.

[3.2] wij van gedreven brons: dit kan betrekking hebben op standbeelden of bustes uit de Griekse of Egyptische mythologie, of op een enorm beeldhouwwerk 
door Henry Moore, van een mensenpaar "Koning en Koningin", dat in 1952 werd gemaakt, tien jaar voor Achterbergs gedicht werd geschreven.

[3.4] het ene woord het andere proberend: het gesprek verliep niet makkelijk (vanwege de dreiging van het doortikken van de klok).
[4.1] talking Swiss: Zwitsers praten; Een eigenzinnige weergave van de vertaler, wat zoveel moet betekenen als 'de klokwijzers lijken de niet-bestaande taal van 

het land van de horloges te spreken', als een mogelijke weergave van de oorspronkelijke surrealistische uitdrukking 'Het diapositieve cirkelt juist tegen de
wijzerplaat".

[1.3] elk ander feit houdt zijn voetstappen in: literally translated by 'each other fact keeps its footsteps', here very loosely translated by 'events step short' The 
latter is a military expression, meaning “to keep in stride”. The facts or events hesitate, time stands still, as it were.

[1.4] deuren als grafzerken: a phrase referring to a grave with an entrance, the grave of Christ, or a grave from Greek mythology. For the interested reader we 
refer also to Achterberg's poem “Thebe”.

[3.1] de buren: the neighbors, an allegory for the 'conventional society', possibly, with an allusion to a poem by Nijhoff “Het uur U” (the hour U), in which also
other citizens are gazing at uncommon scenes in the street.

[3.2] wij van gedreven brons: This possibly also alludes to statues or busts of Greek or Egyptian mythology, or to a huge sculpture by Henry Moore, of a human
couple “King and Queen”, which was made in 1952, ten years before Achterberg's the poem was written.

[3.4] het ene woord het andere proberend: the conversation did not flow easily (because of the threat of continuing ticking of the clock). 
[4.1] talking Swiss: Idiosyncratic rendering of the translator, what should be as much as 'the clock hands seem to speak the non-existing language of the country

of the watches', as a possible rendering of the original surrealist phrase “Het diapositieve cirkelt juist tegen de wijzerplaat”.



The Ballad of Time (III): 

Dies Irae

Zo gauw ik weg moet is het niet meer goed.
De maaltijd brokkelt af, muren ontwrichten
tot in hun wortels en mij staat te duchten,
dat ik de tijd van Pontiac ontmoet.

Gedaantes trekken voort, een lange stoet;
het stempel van de dood op hun gezichten.
Uit hoge megafoons klinken berichten
waar elk zijn meervoud achterlaten moet.

Vijfuurgevoel, een soort examenvrees,
maakt in het huis onderafkoeling gaande;
een paralyse onze stemmen hees.

Het oordeel groeit en wij bevriezen staande.
Diep in de bouwput steunt nog het beschot
primordiaal op centimeters God.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Dies Irae

As soon as I must go, things turn to black.
The meal is crumbling, walls disintegrate
down to their roots and I must be afraid,
that I've to meet the time of Pontiac.

Phantoms move on, a very long parade;
the stamp of death is lying on their faces.
From lofty megaphones sound messages;
each must here leave his multiple charade.

Five o'clock sense, exam anxieties,
makes in the house sub-cooling all about;
our voices sounding hoarse – paralysis.

Inch-meal the judgment grows, we freeze throughout.
Primordially the form-work at this plot
is deeply based on centimeters God.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Bronnen: Vergeetboek, 1961 en Verzamelde 
gedichten, 1964. Amsterdam: Querido, 1961

Translation, 2014, Geert Nijland, with suggestions 
from Maria Kamphuis, Ans Bouter and Jan Zwemer



[*. *] Dies Irae: De titel verwijst naar het gelijknamige deel in de christelijke requiem mis.
[*. *] Expressionisme: Dit sonnet gebruikt ook nogal 'expressionistische taal', met zeer onduidelijke beelden, beelden die bovendien vaak op verwarrende wijze 

door de dichter gemengd zijn (alleen gebruik makend van gedeeltelijk logisch consistente betekenissen, zinspelingen, beelden, emoties en redeneringen).
[1.1] veranderen in zwart: blijkbaar een toespeling op een televisiescherm dat ophoudt met het produceren van beelden.
[1.4] Pontiac: De dichter meent een merk van horloges en horloges.
[2. *] tweede strofe: In de literatuur op het internet wordt verwezen naar de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. In andere naar de Laatste Oordeel 

van het laatste boek van de bijbel "Openbaringen".
[2.4] waar elk zijn meervoud achterlaten moet: zinspeling naar de vele verschillende persoonlijkheden / rollen / gezichten die men in de maatschappij heeft. 

Uiteindelijk moet men ze allemaal opzij leggen.
[3.1] vijfuurgevoel / examenvrees: toespelingen op 'Het Laatste Oordeel'.
[3.2] onderafkoeling: Dit is een term uit de natuurkunde. Achterberg gebruikte talrijke wetenschappelijke termen in zijn poëzie.
[4.2] bouwput; Bouwput (uit de wereld van de bouwvak. Symbolisch kan het staan voor de regionale omgeving en de religieuze gemeenschap van de dichter.
[4.2] beschot; Bekisting, in bouwwerken die worden gebruikt als mal voor het gieten van betonfundamenten van gebouwen. Symbolisch, het specifieke 

referentiekader van de opvoeding / het onderwijs en de ontwikkeling van de dichter?
[4.3] steunt op centimeter God: 'is gebaseerd op centimeters God' (niet uitgedrukt in meters, maar in centimeters). Symbolisch: De dichter verwijst mogelijk naar

zijn Calvinistische fundamentalistische wortels. In een ander gedicht "Code" zegt deze dichter: "Het is in de eerste plaats de figuur God / te vinden met de 
letters g, o, d, / in deze volgorde, maar niet per se / ook andere formaties kunnen dat" (In vers is het de afbeelding God / en kan gevonden worden door de 
letters g, o, d, / in deze volgorde maar niet noodzakelijkerwijs / formaties die anderen nog steeds dan deze kunnen). Let op de 'rudimentaire' rijmpjes 
'God / dat', en 'gee, ooo, dee / per se'. De onvolmaaktheid van formuleringen en rijmen kan symbolisch zijn.

[*.*] Dies Irae: The title refers to the eponymous part in the Christian requiem mass.
[*.*] expressionism: This sonnet also uses rather 'expressionistic language', with very unclear images, images which are moreover often confusingly mixed by the

poet (using only partly logical consistent connotations, allusions, images, emotions and reasoning).
[1.1] turn to black: evidently an allusion to a television-screen that stops producing images.
[1.4] Pontiac: The poet means a brand of clocks and watches.
[2.*] second stanza: In the literature on the Internet is referred to the concentration camps of the Second World War. In others to the Last Judgment of the last 

book of the bible “Revelations”.
[2.4] waar elk zijn meervoud achterlaten moet: Allusion to the many different personalities / roles one has in society. Eventually one has to lay aside them all. 
[3.1] vijfuurgevoel / examenvrees: allusions to 'The Last Judgment'.
[3.2] onderafkoeling: This is a term from physics. Achterberg used numerous scientific terms in his poetry.
[4.2] bouwput; construction pit (from the realm of house construction. Symbolic, it stands for the poet's regional environment and religious community.
[4.2] beschot; formwork, in construction works used as a mold for pouring concrete foundations of buildings. Symbolic, the particular frame of reference of the 

the poet's raising / education and development?
[4.3] steunt op centimeters God: 'is based on centimeters God' (not expressed in meters, but in centimeters). Symbolic: The poet is probably referring to his 

Calvinist fundamentalist roots. In another poem “Code” this poet says: “het is, in 't vers, de figuratie God / te vinden met de letters g, o, d, / in deze 
volgorde, maar niet per se / ook andere formaties kunnen dat” (In verse it is the figuration God / and can be found by the letters g, o, d, / in this order but 
not necessarily / formations others still than these can that). Note the 'rudimentary' rhymes “God / dat”, and “gee, ooo, dee / per se”. The imperfection of 
formulations and of rhymes may be symbolic. 



The Ballad of Time (IV): 

0.00

Het groot horloge is al in de straat.
Rechtstandig op een auto aangebracht,
schuift het vooruit en vult de hele schacht;
convexe cijfers op zijn bol gelaat.

De afgod lacht. Uurwerken leven zacht
in vestzakken, aan polsen en gewaad;
aan gevels, tegen torens, in de maat
met deze vader die ze onderbracht.

Hij drukt de menigte voorzichtig plat,
bang als hij is zijn kinderen te kneuzen.
De mensen moeten in het schema passen.

Mogen zij ook op snipperdagen vlassen
om in andermans woning rond te neuzen:
op alle uren rijdt hij door de stad.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

0.00

A giant clock crosses the urban space,
placed perpendicularly on a car;
it comes and fills the alley where we are,
the convex figures on its rounded face.

The idol laughs. Timepieces quietly live
in waistcoat pockets, on the marketplace,
on frontages and towers, just in pace      
with this old father who accommodates

He carefully is pressing flat the crowds, 
afraid to bruise the children and the spouses.
The people should fit in scheme, always.

They might pursue some extra holidays
to snoop around in other people's houses:
He will traverse the city at all hours.

Gerrit Achterberg (1905–1962)

Bronnen: Vergeetboek, 1961 en Verzamelde 
gedichten, 1964. Amsterdam: Querido, 1961

Translation, 2014, Geert Nijland, with suggestions 
from Maria Kamphuis and Ans Bouter



[*. *] Surrealistische taal: Elke vreemde Engelse zin kan mede worden toegeschreven aan de vreemde bewoordingen van het originele Nederlandse gedicht, met 
zijn idiosyncratische 'Achterbergesque' formuleringen. Dit expressionistische gedicht heeft een humoristische ondertoon, en staat in een onheilspellend 
landschap, vergelijkbaar met die in de schilderijen van Carel Willink.

[1.4] convexe cijfers: Dit kan verwijzen naar een digitale klok (vergelijk de titel "0.00"). Merk op dat de klok in het tweede gedicht een analoge klok lijkt met 
een ronde wijzerplaat.

[2.1] afgod: volgens een bron op het internet moet dit zeker Chronos zijn, de Griekse god van de tijd.
[3.1] Hij drukt de menigte voorzichtig plat: In de literatuur op het internet wordt verwezen naar Marcuse's "De eendimensionale Mens". Maar dit is nauwelijks 

mogelijk want dit boek werd gepubliceerd in 1964, terwijl Achterberg reeds in 1962 overleed. Maar de concepten van Marcuse's boek waren niet helemaal
nieuw.

[3.2] bang als hij is zijn kinderen te kneuzen: Alle zinnen in deze strofe verwijzen naar concepten uit Marcuse's werk. Deze regel past goed bij het concept van 
de "repressieve tolerantie", dat is een tolerantie van de autoriteiten die de functie hebben om meer gewelddadige omwentelingen in de samenleving te 
voorkomen.

[3.3] De mensen moeten in het schema passen: ook uit te leggen in de context van "De Eendimensionale Mens".

[*.*] Surrealistic language: Any strange English phrases may be partly due to the strange wording of the original Dutch poem, with its idiosyncratic 'Achterbergesque' 
formulations. This expressionist poem has a humorous undertone, and is set in a foreboding landscape, similar to those in the paintings of Carel Willink.

[1.4] convexe cijfers: This may refer to a digital clock (compare the title “0.00”). Note that the clockwork in the second poem seems an analogue one with a 
round dial. 

[2.1] afgod: according to a source on the Web, this must surely be Chronos, the Greek god of time.
[3.1] Hij drukt de menigte voorzichtig plat: In the literature on the Internet is referred to Marcuse's “The One-dimensional Man”. But this is hardly possible for 

this book was published in 1964, while Achterberg died already in 1962. However the concepts of Marcuse's book were not completely new. 
[3.2] bang als hij is zijn kinderen te kneuzen: All phrases in this stanza allude to concepts of Marcuse's work. This line fits well into the concept of “repressive 

tolerance”, which is a tolerance of the authorities which has the function to prevent more violent upheavals in society. 
[3.3] De mensen moeten in het schema passen: also to be explained within the context of “The One-dimensional man”.


